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Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om hur gymnasielärare i svenskämnet tänker och reflekterar i 

sina val av skönlitteratur i litteraturundervisningen. Lärarnas utsagor har sedan analyserats ur 

ett normkritiskt perspektiv då syftet har varit att undersöka huruvida lärarna använder 

litteratur för att problematisera normer. Informanterna som intervjuats för studien har varit sju 

gymnasielärare som undervisar i ämnet svenska i en medelstor stad i Mellansverige. 

Informanterna har valts ut efter olika variabler som kön, ålder och erfarenhet av läraryrket för 

att studien, trots sin kvalitativa karaktär, ska ämna ge en så representativ bild som möjligt av 

lärarnas didaktiska val. 

Undersökningens resultat har visat att de flesta lärarna i studien anser att syftet med 

litteraturundervisningen är att göra eleverna mer empatiska genom att skapa förståelse för 

människors livssituationer genom historien. Utifrån detta resultat är vår tolkning att lärarna 

inte anser att normkritik är huvudsyftet med litteraturundervisning.  
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Inledning 

I läroplanen för gymnasieskolan står det att ”alla människors lika värde” ingår i skolans 

grundläggande värden (Skolverket 2011, s. 5). Dessutom finns formuleringarna i skolans mål 

att varje elev ”tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling 

samt medverkar till att hjälpa människor”, ”kan samspela i möten med andra människor 

utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia” och ”kan leva 

sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 

deras bästa för ögonen” vad gäller normer och värden i läroplanen för gymnasieskolan 

(Skolverket 2011, s. 11). I målen vad gäller alla som arbetar i skolan står det att personal ska 

”aktivt främja likabehandling av individer och grupper” och ”uppmärksamma och vidta 

nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling” (Skolverket 2011, s. 12). Trots att formuleringarna i 

läroplanen syftar till att främja arbetet för alla människors lika värde, kan det vid en 

skärskådning utläsas att det i bara formuleringen att inte kränka blir ett tydligt utpekande. En 

markering av att det finns en norm och något som avviker från den.  

Normkritik handlar om hur normer skapas och vilka maktstrukturer som legitimerar dessa 

normer. Vi har fått kontakt med normkritik i allmänhet och normkritisk pedagogik i synnerhet 

under lärarutbildningen i föreläsningar, seminarier samt erfarenheter från den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Det skulle därför vara intressant att veta mer om vilken 

potential en normkritisk pedagogik har i skolan och vilka möjligheter lärare har att fördjupa 

sina kunskaper om normkritiska perspektiv på undervisning. 

Som blivande lärare i svenska skulle det även vara intressant att undersöka vilken 

möjlighet svenskämnets litteraturdel ger för att arbeta normkritiskt. Varför just litteraturdelen 

är synnerligen förtjänstfull är för att den ger utrymme för att se vilken effekt litteratur kan ha 

på människor och hur lärare kan använda litteratur för att påverka elever.  

Mot denna bakgrund har vi för avsikt att undersöka hur lärare tänker i termer av 

litteraturval och om dessa tankar kan analyseras i förhållande till ett normkritiskt perspektiv; 

går det att använda litteratur som ett medel för problematiseringen av normer? 
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Bakgrund 

Normkritisk pedagogik kan ses som en reaktion mot toleranspedagogik. Att ”tolerera” det 

avvikande ses som något som upprätthåller skillnader och förstärker normen. Allt annorlunda 

framställs som problematiskt, men som något som måste ”tolereras”. Janne Bromseth skriver i 

sin artikel ”Förändringsstrategier och problemförståelser: från utbildning om den Andra till 

queer pedagogik” om hur tolerans av en viss grupp kan bidra till att upprätthålla andra typer 

av diskriminerande maktstrukturer gentemot andra avvikande grupper (Bromseth 2010, s. 32). 

Toleranspedagogik i skolan kan handla om att göra kvinnohistoria till ett särskilt område i 

historieämnet eller att ge homosexualitet en egen lektion under sex- och 

samlevnadsundervisningen, vilket leder till att den manliga historien och de heterosexuella 

perspektiven på sex- och samlevnad utgör normen under övriga lektioner. Denna 

toleranspedagogik bidrar därför till att de strukturer som skapar normer inte lyfts fram 

(Bromseth 2010, s. 35).  

Queerpedagogik som begrepp användes för första gången i ett svenskt sammanhang 2004 i 

metodboken Någonstans går gränsen skriven av Joakim Rindå och Gunilla Edemo. Sedan 

dess har det kommit ut flera andra skrifter om undervisning som utmanar kön- och 

sexualitetsnormer i skolan och andra normer kring etnicitet, funktionsförmåga och klass har 

inkluderats. För denna mer omfattande maktkritiska och intersektionella1 pedagogik har 

benämningen blivit normkritisk pedagogik (Bromseth & Darj 2010, s. 11-15). De senaste 

åren har den normkritiska pedagogiken fått ett fäste inom utbildningsvetenskap och 2010 kom 

antologin Normkritisk pedagogik – Makt, lärande och strategier för förändring ut. 

I sin bok Normkritiska perspektiv – i skolans likabehandlingsarbete (2012) skriver 

Elisabeth Elmeroth om skolans värdegrund och uppdraget om att främja alla människors lika 

värde. Elmeroth menar att för att uppnå värdegrundens skrivning om alla människors lika 

värde är det viktigt att förstå och ha kunskap om de faktorer som kan stå i motsättning till alla 

människors rätt att behandlas på ett likvärdigt sätt. Människor är unika med olika 

förutsättningar och ska enligt diskrimineringslagen ha samma rättigheter trots kön, ålder, 

funktionshinder, social klass, sexuell läggning och etnicitet. Trots att det finns regler och lagar 

för att förhindra diskriminering följs inte dessa, vilket författaren menar är ett resultat av de 

                                                 
1 Intersektionalitet är ett analytiskt hjälpmedel för att studera hur olika former av diskriminerande 

maktordningar samverkar i ett samhälle. 
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strukturer samhället utgörs av. Därför är det av största relevans att synliggöra den strukturella 

diskriminering som hotar diskriminering av olika grupper i samhället (Elmeroth 2012, s. 7-8).  

På senare år har det utkommit flera olika metodmaterial för att arbeta med normkritiska 

perspektiv i skolan. Exempel på detta är stiftelsen Friends I normens öga – metoder för en 

normbrytande undervisning (red. Johanna Hallin 2008), som tar upp förslag på arbetssätt i 

olika skolämnen, RFSL:s Tyst i klassen (red. Thomas Östlund 2006) som riktar in sig mer 

specifikt på sexuell läggning och identitet och normer kring detta och Bryt! Ett metodmaterial 

om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet (red. Carl Åkerlund 2011) utgivet i ett 

samarbete mellan Forum för levande historia och RFSL Ungdom. 

En skola i Sverige som i media profilerat sig som normkritisk är Rytmus musikgymnasium 

i Stockholm. I en artikel i Dagens Nyheter (2008-06-05) talar lärare från Rytmus om hur de 

använder både ett normkritiskt förhållningssätt och en normkritisk metod. Förhållningssättet 

handlar om sättet att se på elever och personal och om att få dem att se sina egna privilegier 

för att kunna ändra sina egna förhållningssätt. Exempel som lärare från skolan gett på hur de i 

praktiken får in normkritiska i sin undervisning, är att i räkneexempel i matematik och i 

grammatikmeningar ha med familjer med två föräldrar av samma kön eller att diskutera vilka 

som uteslutits ur den västerländska historieskrivningen och varför de inte har fått vara en del 

av den. En historielärare på skolan berättar att hon arbetar med att rita ramar på tavlan som 

eleverna sedan får placera olika grupper som inkluderats respektive exkluderats under 

historien, men också lyfta perspektivet till dagens svenska samhälle och se vilka som hamnar 

utanför ramen idag (Lorentzi, ur Dagens Nyheter 2008-06-05). 

Mot denna bakgrund har vi för avsikt att undersöka i vilken utsträckning lärare arbetar med 

normkritiska perspektiv på sin undervisning, specifikt om litteraturundervisningen i 

svenskämnet är en arena där ett sådant arbetssätt kan realiseras.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svensklärare i gymnasieskolan motiverar sina 

litteraturval i förhållande till begreppet normkritik. Detta för att undersöka om det går att 

använda litteratur som ett medel för problematiseringen av normer. 

För att detta syfte ska kunna uppnås ställs följande frågor: 

 

 Hur motiverar lärarna sina litteraturval? 

 Finns det ett normkritiskt förhållningssätt i deras motiveringar? 

 Kan litteratur användas för att problematisera normer och normstrukturer? 



 10 

Litteraturöversikt 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras. Under den första rubriken tas 

forskning om litteraturundervisningens legitimering upp som följs av forskning som 

behandlar litteratur som verktyg för att ta upp olika livsfrågor. Vidare presenteras 

undersökningens teoretiska utgångspunkter. 

Tidigare forskning 

Forskning om litteraturundervisningens legitimering 

Angående frågan huruvida litteraturläsning måste legitimeras eller inte, skriver Magnus 

Persson (2007, s. 218) om i kapitlet ”Demokrati, narrativ fantasi och kreativ läsning” som 

ingår i boken Varför läsa litteratur?.  Författaren tar upp varför det är relevant att legitimera 

litteraturläsning i skolan med stöd mot David Kaufmanns diskussion om litteraturläsningens 

legitimeringskrav som han menar kan orsakas av faktorer såsom föreställningen om läsning 

som onyttig och enbart lustfylld. Vidare förklaras i Kaufmanns diskussion att den akademiska 

världen därför söker legitimera litteraturen genom att omskapa litteraturläsningen till något 

som ska läggas mycket energi på, eftersom det anses att litteratur är någonting nyttigt och 

viktigt. Samma problem menar Kaufmann föreligger i skolan utanför den akademiska världen 

där litteraturen inte heller ses som en lustupplevelse av de flesta eleverna. Dock menar han att 

försöket att flytta fokus från litteraturens roll som lustuppfyllare kan göra att hela syftet med 

läsningen går förlorat. 

På detta följer att det går att finna flera legitimeringsgrunder för litteraturläsning i skolans 

styrdokument och läroplaner för svenskämnet. Dessa legitimerar läsningens relevans genom 

att den ska ge ”upplevelser och kunskap, är språkutvecklande och stärker såväl den personliga 

som den kulturella identiteten. Litteraturläsningen ger förtrogenhet med kulturarvet och 

förståelse för kulturell mångfald” (Persson 2007, s. 218-219). Vidare är litteraturläsning, 

enligt läroplanen viktigt för att elever ska bli mer demokratiska och utveckla empati och 

tolerans mot andra. Persson diskuterar vidare att det inte är legitimeringarnas syfte som är det 

problematiska utan det faktum att de inte uttrycker hur lärarna ska arbeta för att eleverna ska 

uppfylla dessa goda syften läsning ger upphov till och konkret vad eller vilka sidor hos 
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eleverna som ska stärkas (Persson 2007, s. 218). Förutom detta diskuterar Persson det 

problem som finns med styrdokumentens användande av kulturbegreppet som han menar ger 

uttryck för att implicit dela upp kulturen mellan ett normerande ”vi” och ett avvikande ”dem”. 

Denna gränsdragning ifrågasätter Persson där han diskuterar vilken roll 

litteraturundervisningens möjlighet till lustupplevelse egentligen får om syftet är att fungera 

som ett medel för integration (Persson, 2007 s. 219). Perssons diskussion kring 

litteraturläsningens syfte är av stor relevans för vår studie eftersom vi ämnar ta reda på vilket 

syfte som ska ha företräde, lust eller som ett medel för integration? 

Hur svensklärarstudenter har uppfattat syftet med litteraturläsning under sin egen 

gymnasietid tas upp i en enkätundersökning från år 2006 (Petersson 2009, s. 16-17). 

Anmärkningsvärt är att bara 4 procent uppfattat syftet som kognitivt, det vill säga att 

litteraturundervisningen ska hjälpa elever att vidga sina vyer, få förståelse för andra och att 

själva utvecklas som människor. Betydligt fler anger syften som litteraturkunskap (24 

procent), språkutveckling (22 procent) och allmänbildning (12 procent) (Petersson 2009, s. 

27). Studenterna anger också att bearbetning och uppgifter till litteraturläsningen i de flesta 

fall handlade om att skriva recensioner. Petersson drar utifrån både svaren om litteraturens 

syfte och hur den sedan bearbetas, slutsatsen att litteraturundervisningen inte tycks svara mot 

de mål som styrdokumenten sätter upp om träning i kritiskt och demokratiskt tänkande 

(Petersson 2009, s. 28). Petersson tar även upp de tre huvudvärden med litteraturundervisning 

som Magnus Persson tidigare tagit upp i sin analys av styrdokumenten. Dessa tre 

huvudvärden är emotionella (att litteraturläsning ska vara lustfyllt för individen), kognitiva 

(om hur individen samspelar med litteraturen och utvecklas genom läsning) samt formella 

värden (om textens form och dess eventuella fulländning) (Persson 2007, s. 123-137). 

Petersson menar att det tycks som om både svensklärare på gymnasiet och lärare i litteratur 

på lärarutbildningen har svårt att röra sig i alla tre värden när litteraturen ska bearbetas, ofta 

riktar de endast in sig på ett värde i uppgifter och diskussioner som följer på läsningen 

(Petersson 2009, s. 32-35). Dessutom menar Persson att det utöver dessa tre värden 

tillkommer ytterligare ett syfte med litteratur i skolan, nämligen ett fostrande, det vill säga att 

eleverna ska skapa goda läsvanor och genom att komma i kontakt med litteratur kunna bli mer 

demokratiska, empatiska och toleranta (Persson 2007, s. 123-137). 

I sin avhandling ”Litteraturen, det är vad man undervisar om” skriver Peter Degerman om 

svenskämnets tredelning som färdighetsämne, litteraturhistoriskt bildningsämne och 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Litteraturundervisning rör sig i de flesta fall över alla dessa tre. 

Degerman nämner också hur dessa tre konceptioner inte har ansetts lika viktiga under olika 
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tidsperioder. Första halvan av 1900-talet dominerades av synen på svenskämnet som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne men under 1960- och 1970-talen dominerade synen på 

ämnet som erfarenhetspedagogiskt (Degerman 2012, s. 105). Degerman tar även upp idén om 

att litteraturdidaktikens starkare ställning under 00-talet kan ha att göra med allmänhetens 

svagare intresse för läsning. Han menar att det ställer högre krav på skolans 

litteraturundervisning om inte eleverna antas läsa på sin fritid (Degerman 2012, s. 170). 

Den forskning som har tagits upp i samband med vilket syfte litteraturundervisningen i 

skolan ska ha, är relevant för vår undersökning, då frågeställningarna är av den karaktär att ta 

reda på vilken funktion svensklärare tycker att litteraturundervisningen ska fylla. 

 

Litteratur som verktyg för livsfrågor 

I sin studie ”Skönlitteraturens väg till klassrummet – om läsarkarriär, skolkanon och 

verklighetsanpassning” undersöker Lars Brink med hjälp av gruppintervjuer bland annat hur 

grundskollärare arbetar med mångkulturalitet och genus i sin litteraturundervisning, med 

utgångspunkt i styrdokumenten.  Han lyfter också en diskussion om litteratur som kulturarv 

med anledning av en mediedebatt om en litterär skolkanon som fördes under den tid då 

studien genomfördes. När lärarna i studien ska redovisa vad de tycker att syftet med 

skönlitteratur i undervisningen är, framhålls oftare motiveringen att främja läsintresse framför 

att bevara ett kulturarv. Samtidigt framhålls att kulturarvet är en viktig del att förmedla, 

särskilt till elever med utländsk bakgrund eftersom de inte antas få kulturarvet med sig på ett 

naturligt sätt hemifrån. Det framhålls dock finnas undantag, till exempel om andelen elever 

med utländsk bakgrund är liten, eftersom de kan känna sig marginaliserade om allt för stort 

fokus läggs på det svenska kulturarvet (Brink 2009, s. 50-51).  

I lärarnas arbete med frågor som mångkulturalitet och genus kopplade till 

litteraturundervisningen menar de att det är lätt att hitta böcker med ”invandrartema” men att 

den litteraturen ofta kan upplevas förmedla stereotypa bilder av personer med utländsk 

bakgrund. Studien visar att genusfrågor upplevs som ett mer självklart inslag än 

mångkulturalitet i litteraturundervisningen. Lärarna uppger att de försöker uppnå en jämn 

könsfördelning vad gäller författarskap och huvudpersoner i romaner. Det kommer även fram 

att vissa genrer anses vara mer könsneutrala än andra; deckare, spökhistorier och 

idrottsböcker tas upp som exempel på sådana genrer. Lärarna berättar också att böcker med 

mycket ”manligt innehåll” balanseras upp genom att frågor ur ”kvinnligt perspektiv” ställs till 
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eleverna efter läsningen. Några lärare anger även att de i en recensionsmall frågar efter 

manliga respektive kvinnliga inslag i texterna. Brinks slutsats om detta arbete är att det främst 

handlar om att motverka ensidighet vad gäller framför allt kön, men även frågor som relaterar 

till mångkultur (Brink 2009, s. 52-54).  

Litteraturens förmåga att lära oss om livet och hur vi bör vara riktar Skans Kersti Nilsson 

och Torsten Petterson in sig på i sin bok Litteratur som livskunskap (2009). Torsten 

Pettersson tar i sin artikel upp de faktorer som gör skönlitteraturen särskilt lämplig till sådana 

syften och anger fiktionaliteten som ett sådant eftersom det möjliggör gestaltandet av 

hypotetiska livssituationer. En annan avgörande egenskap hos skönlitteraturen menar han är 

upplevelseperspektivet som innebär att svåra etiska och filosofiska frågor kan gestaltas i 

konkreta upplevelser istället för i abstrakta tankegångar (Torsten Pettersson 2009, s. 25). 

Litteraturforskaren Anders Pettersson har också intresserat sig för kopplingar mellan läsarens 

livserfarenheter och litteraturen och kallar processen för analogitänkande och det går ut på att 

läsaren ser något i texten, kopplar det till något i verkligheten och reflekterar över detta 

(Anders Pettersson 2009, s. 27). Dock menar svenskämnesdidaktikern Gunilla Molloy att 

vissa svåra frågor om etik och existens är svåra för svensklärare att ta upp i sin undervisning 

och att det inte är vad lärare i svenska är utbildade för. Samtidigt tar hon upp ett exempel från 

sin egen studie där en svensklärare använder sig av en skönlitterär text om misshandel för att 

hjälpa eleverna att få till en debatt om situationen på den egna skolan (Molloy 2003, s. 51; 

302; 311). 

Vidare tas frågan kring litteraturens analogitänkande upp av Christer Ekholm och Staffan 

Thorson i inledningen till Främlingskap och främmandegöring. Förhållningssätt till 

skönlitteratur i universitetsundervisningen (2009). De menar att litteraturen i ett sammanhang 

med kultur har en dubbel funktion då den fungerar både som katalysator till en kulturkrock 

mellan läsaren och litteraturen, men också bidrar till ett kulturmöte och främmandegöring 

(Ekholm & Thorson 2009, s. 9). 

Samtliga ovanstående teorier är relevanta för examensarbetets undersökning, eftersom de 

förklarar hur läsare tar till sig och förhåller sig till de livsfrågor som litteraturen tar upp. 

I Gunilla Molloys Att läsa skönlitteratur med tonåringar (2003) utgår hon bland annat 

från receptionsforskning2 om läsning av skönlitteratur i skolan. Molloy tar upp det faktum att 

flera av lärarna hon undersökte i sin studie frågade eleverna ”vad författaren menade”, något 

som hon anser tar bort den mening som eleverna själva skapar i mötet med texten. Hon menar 

                                                 
2 Med receptionsforskning menas hur texter mottas och tolkas av läsaren. 
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att detta får eleverna att söka efter ”rätta svar” i texten istället för att lägga in sina egna 

erfarenheter och tankar i tolkningen. I undervisningen lär sig eleverna läsa på särskilda sätt 

(Molloy 2003, s. 45-48; 298). Molloy ser att det finns en fara med att leta efter ”rätta svar” då 

risken att lärarens uppfattning om texterna blir dominerande och icke-ifrågasatta. Det är 

viktigt att läraren ser både sig och eleverna som tolkande läsare (Molloy 2003, s. 49-50; 305). 

Molloys resultat och teorier är relevant för vår studie då vi ämnar undersöka dels 

gymnasielärares uppfattningar om syftet med litteraturundervisning i svenskämnet, men även 

hur de menar att de i praktiken arbetar med skönlitterära texter. Förhoppningsvis går det att i 

vår studie utläsa om lärarens egen uppfattning om litteraturen blir normen för hur den ska 

tolkas. 

Molloy väljer även att lyfta in ett genusperspektiv i sin studie. Hon ser att kvinnliga 

författare är underrepresenterade i den litteratur som elever kommer i kontakt med i 

litteraturundervisningen och menar att det måste bero på en reproduktion; lärare undervisar 

och väljer litteratur på samma sätt som deras egna lärare gjorde.3 Molloy går även djupare och 

ser på hur kön gestaltas i de texter som tonåringar kommer i kontakt med i skolan och hur 

ungdomarna sedan reagerar på dessa. Det hon ser är att eleverna ofta reagerar mot 

självständiga och handlingskraftiga kvinnor i litteraturen och menar att det inte spelar någon 

roll hur många böcker lärarna tar fram med starka kvinnor som huvudpersoner om elevernas 

reaktioner ser ut på det viset. Hon ser också att pojkars motstånd till att läsa skönlitteratur 

tycks vara sprunget ur en uppfattning om läsning som något ”kvinnligt”, det vill säga 

omanligt och att isärhållande av könen och maktordningen mellan dem bidrar till en 

problematisk situation för den undervisande läraren (Molloy 2003, s. 308-310). Molloys 

resonemang angående elevernas reaktioner på till exempel självständiga kvinnor i litteraturen 

är intressant för vår studie eftersom det visar att representativitet inte nödvändigt innebär att 

eleverna tillgodogör sig ambitionen att framhäva kvinnliga perspektiv. 

 

 

 

                                                 
3 En förklaring till reproduktionen som Molloy talar om kan vara att det existerar en kanonbildning i 

skolan där samma litteratur upprepas i undervisningen och att kvinnliga författare är underrepresenterade 

i denna kanon. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer examensarbetets teoretiska utgångspunkter att beskrivas. Under den 

första rubriken förklaras begreppet normer som följs av en beskrivning av ett normkritiskt 

perspektiv. På det följer en beskrivning av olika teorier om antiförtryckande undervisning.  

 

Normer 

Begreppet norm beskrivs i Nationalencyklopedin enligt följande:  

  

norm (latin no´rma 'rättesnöre', 'regel'), det "normala" eller godtagna beteendet 

i t.ex. en social grupp; konvention, praxis. Ett normsystem anger det normala 

mönster som individers handlingar bör överensstämma med. Normer kan delas 

in i rättsliga, ekonomiska, moraliska, estetiska, tekniska etc. De är i allmänhet 

intimt förbundna med sociala värden, och de utgör medel för att förverkliga 

tillstånd som värderas högt av den samhällsgrupp som bejakar dem. De 

formella lagarna uttrycker en del av samhällets normsystem, andra finns 

nedlagda i traditioner, seder och bruk (Nationalencyklopedin 2013). 

 

Enligt Lotta Eek Karlsson  (2006, s. 18) i kapitlet ”Förgivettaganden och utmaningar” i 

Normkritiskt perspektiv kan en norm beskrivas som en social norm som syftar på hur 

människor bör agera i en bestämd situation. Vidare beskrivs det att en norm fungerar som en 

anvisning till hur en företeelse beskrivs eller tolkas vilket skapar en förväntan på människor 

att agera utifrån ett mer eller mindre bestämt ideal.  

Vidare talar Eek Karlsson (2006, s. 19) om normer i termer av makt där en starkare part 

äger rätten att tala om för andra hur de ska agera. Detta medför att de som inte är innehavare 

av makten måste förhålla sig till den genom att medvetet eller omedvetet handla på ett visst 

sätt för att passa in och få tillträde till en grupptillhörighet. Konsekvenserna av detta blir att 

normen får ett allt starkare fäste då fler och fler medvetet eller omedvetet ansluter sig till den. 

Detta medför att medlemmarna av gruppen kan känna trygghet och samhörighet då de delar 

samma normerande beteende. På detta följer enligt Eek Karlsson (2009, s. 20-21) att normer 

hjälper människor att vidmakthålla sociala system, vilket gör att människor lättare kan passa 

in i sociala sammanhang eftersom de vet vilket beteende som förväntas av dem. 

Konsekvensen av detta är att det kan vara svårt att sätta sig emot normen eftersom avvikaren 

riskerar att uteslutas ur gemenskapen.  
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Normkritiskt perspektiv 

För denna studie kommer ett normkritiskt perspektiv att anläggas där två olika definitioner av 

normkritik valts för att precisera begreppet. Den första definitionen kommer ur Bryt! Ett 

metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet: ”Att inte fokusera på 

dem som uppfattas som avvikare i ett sammanhang, utan att fokusera på de normer och 

maktstrukturer som gör att dessa personer uppfattas som just avvikare och de konsekvenser 

som kommer av denna obalans” (red. Carl Åkerlund 2011, s.10). Den andra definitionen är 

tagen ur antologin Normkritisk pedagogik– Makt, lärande och strategier för förändring: ”En 

normkritisk pedagogik lägger fokus på processen där normer skapar och upprätthåller 

hierarkisk skillnad. På det sättet vänds blicken bort ifrån den Andra, till hur den Andra skapas 

och vår egen roll i dessa processer” (Bromseth 2010, s. 49). 

Enligt Elisabeth Elmeroth (2012, s. 125) kan man genom att anlägga ett normkritiskt 

perspektiv synliggöra de normer som ligger till grund för diskriminering av människor som 

ses som avvikare. Elmeroth (2012, s. 123) delar upp diskriminering i två kategorier; direkt 

samt indirekt diskriminering. Den direkta diskrimineringen syftar på att någon behandlas mer 

illa än någon annan skulle ha blivit behandlad på grund av ”kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

ålder” (Elmeroth 2012, s. 123). Den indirekta diskrimineringen syftar på däremot på: 

att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller 

ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 

missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller 

uttryck, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss 

sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller 

förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga 

och nödvändiga för att uppnå syftet (Elmeroth 2012, s. 124). 

 

Detta kan enligt Elmeroth (2012, s. 125) i skolan motarbetas genom att tillsammans i 

arbetslag och skolklasser föra diskussioner kring de normer som bidrar till diskriminering. För 

att göra detta måste personalen kunna se både den direkta och indirekta diskriminering som 

pågår innanför skolans väggar. Den direkta diskrimineringen är lättare att upptäcka än den 

indirekta eftersom den inte är lika enkel att synliggöra då den skapas av den dominerande 

normen. Ett maktövertag är enligt Elmeroth (2012, s. 126) något som läraren, enbart i sin roll 
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som lärare, besitter i klassrumssituationen och läraren behöver därför reflektera över hur 

denna makt brukas i klassrummet. Att inta ett normkritiskt perspektiv betyder således att 

skärskåda sin egen undervisning med en normkritisk blick för att förhindra ett reproducerande 

av normer som kan leda till diskriminering.  

Det faktum att en antiförtryckande pedagogik är nödvändig pläderar Kevin K. Kumashiro 

(2006) för i sin artikel ”Towards an anti-oppressive theory of Asian Americans and Pacific 

Islanders in education”. Kumashiros syfte med artikeln är att visa att det inte går att använda 

en viss typ av undervisning för en viss grupp, eftersom det inom en grupp ryms olika 

identiteter och gruppen kan därför inte ses som homogen (Kumashiro 2006, s. 130). 

Kumashiro menar vidare att det måste skapas en medvetenhet kring gruppens olika kulturella 

yttringar (Kumashiro 2006, s. 132). När det i skolan görs försök att uppmärksamma gruppens 

kultur och traditioner väljs automatiskt ett perspektiv som inte representeras av alla i gruppen 

då den inte är enhetlig. Detta menar Kumashiro är problematiskt eftersom det omedvetet 

skapas en bild av hur gruppens kultur ser ut. Mot denna bakgrund driver Kumashiro (2006, s. 

133-135) sin tes om ett behov en antiförtryckande pedagogik vidare genom att ställa upp olika 

teorier som är viktiga att ta hänsyn till. Dessa teorier är kritiska rasteorier, feministiska och 

postkoloniala teorier samt queerteorier. Teorierna hjälper till att synliggöra vad som är 

normerande och vem som bestämmer vad som är normen i samhället. När man blir medveten 

om dessa faktorer kan man, enligt Kumashiro, ifrågasätta om det överhuvudtaget går att 

bedriva en undervisning som passar alla individer. 

Kumashiro (2002, s. 31-70) menar vidare i Troubling education: queer activism and anti-

oppressive education att det finns fyra olika sätt att arbeta med antiförtryckande undervisning. 

Dessa kallar han education for the Other, education about the Other, education that is critical 

of privileging and Othering och education that changes student and society. Han menar att 

många pedagoger som vill arbeta antiförtryckande blandar de fyra sätten. Det första sättet, 

education for the Other, är vad hans artikel (2006) handlar om. Det innebär att genom att 

skapa en pedagogik anpassad efter vissa grupper, befästs gruppen som homogen, men också 

som avvikande då den anses behöva en anpassad pedagogik. Gruppen utpekas som 

problematisk när det upplevs som om den kräver en särskild undervisning. Education about 

the Other förutsätter också, enligt Kumashiro, en homogeniserad och stereotypiserad bild av 

den Andre. Att undervisa om den Andre blir ett sätt att marginalisera grupper. Det kan även 

innebära att dessa grupper bara tas upp i vissa sammanhang, Kumashiro använder exemplet 

att homosexuella finns med i läroböckerna när det handlar om spridning av könssjukdomar, 

men att det i läroböckerna i historia och samhällskunskap inte nämns någonting om förtryck 
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av, och vunna rättigheter för, homosexuella. Det tredje sättet, education that is critical of 

privileging and Othering, väljer istället att vända blicken mot att se på vad som privilegieras 

och vad som marginaliseras och att ifrågasätta och kritisera dessa maktordningar. Tanken är 

att eleverna ska lära sig att se förtryckande strukturer och kunna reflektera över dem. 

Kumashiros kritik mot den metoden är att strukturella förklaringar också förbiser att olika 

personer har olika upplevelser och förutsätter att alla individer i marginaliserade grupper 

känner sig förtryckta. Det fjärde och sista sättet att arbeta med antiförtryckande undervisning 

är att använda det som Kumashiro kallar education that changes student and society. Här 

läggs fokus på hur förtryck påverkar samhället i stort, istället som i den förra på hur individer 

påverkas. Tanken är att elever lär sig om hur samhället påverkas av att specifika grupper 

marginaliseras och diskrimineras, och därigenom tillåts de göra egna slutsatser. Kumashiros 

konklusion om dessa olika arbetssätt är att upprepning av undervisningsmönster i sig inte är 

något dåligt men att upprepning av undervisningsmönster som legitimerar förtryckande 

maktstrukturer och utpekande av grupper är skadligt. 
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Metod 

I detta avsnitt kommer valet av metod för undersökningen att beskrivas. Vidare presenteras 

det urval av informanter som har gjorts, samt vilket material som har undersökas samt hur 

dessa data har analyserats. Efter detta kommer en presentation av hur undersökningen har 

genomförts. På det följer en redogörelse för vilka etiska överväganden som uppsatsen har 

tagit hänsyn till och slutligen presenteras en reflektion över metoden.  

 

Metod för datainsamling 

Metoden för denna undersökning är vad Steinar Kvale och Svend Brinkmann i Den 

kvalitativa forskningsintervjun (2009, s. 139-140), kallar för halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer. Syftet med att använda en halvstrukturerad livsvärldsintervju är att 

intervjupersonen ska beskriva olika fenomen vars mening sedan tolkas av skribenten.4 Vidare 

syftar den halvstrukturerade livsvärldsintervjun till att intervjuaren under intervjuns gång har 

möjlighet att ändra frågornas ordningsföljd i de fall vissa frågor behöver följas upp och 

förtydligas. Den kvalitativa livsvärldsintervjun som metod passar således denna 

undersökning, eftersom syftet är ta reda på vilka uppfattningar och tankar gymnasielärare i 

svenska har i valet av litteratur i undervisningen samt om deras motiveringar har en 

normkritisk medvetenhet. 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 43-44) är en kvalitativ intervju att föredra framför en 

kvantitativ metod, om undersökningens syfte inte är att visa på ett generellt mönster av ett 

fenomens utbredning. Eftersom denna undersökning inte ämnar att visa hur lärare reflekterar 

kring sina litteraturval i en generell mening blir därför en kvalitativ metod den mest relevanta 

för studiens syfte. 

 

Urval 

Urvalet av informanter för denna studie har att utgjorts av två olika metoder för urval.  Den 

ena metoden är vad Esaiasson et al (2007, s. 291) benämner som snöbollsurval där skribenten 

                                                 
4 I Metodpraktikan (2007) benämner Esaiasson mfl kvalitativa livsvärldsintervjuer som samtalsintervjuer. 
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om urvalet behöver utökas, genom informanterna kan få tips på kollegor som även de kan 

uppfylla kraven för studien.  

Vidare har urvalet gjorts efter vad Ann Kristin Larsen Metod helt enkelt (2007, s. 77) kallar 

för godtyckligt urval som syftar på att forskaren väljer informanter för att få en så varierad 

population som möjligt vad avser kön, ålder, utbildning och erfarenhet. Vi har därför för 

denna studie valt informanter vi kommit i kontakt med under den verksamhetsförlagda 

utbildning som lärarprogrammet tillhandahållit. Relevanta informanter för studien har således 

varit lärare som undervisar i ämnet svenska i gymnasieskolan. Vidare har urvalet riktats mot 

en spriding av variabler såsom kön, ålder och erfarenhet. Detta för att trots undersökningens 

kvalitativa karaktär, försöka ge en så representativ bild som möjligt av hur lärarnas tankar och 

uppfattningar kan se ut. Studiens informanter har avgränsats till olika gymnasieskolor inom en 

och samma kommun i en medelstor stad i Mellansverige.  

Jan Trost (2010, s. 61) tar i sin bok Kvalitativa intervjuer upp att de informanter som har 

intervjuats av etiska skäl bör anonymiseras. I examensarbetets resultat- och diskussionsavsnitt 

har vi därför valt att anonymisera samtliga informanter och benämnt dem som: Lärare 1 (L1), 

Lärare 2 (L2), Lärare 3 (L3), Lärare 4 (L4), Lärare 5 (L5), Lärare 6 (L6) samt Lärare 7 (L7).  

Material 

Materialet till denna undersökning har utgjorts av de transkriberingar som gjorts efter varje 

genomförd intervju. Intervjuerna har i sin helhet transkriberats utifrån det inspelade materialet 

och har således att fungerat som uppsatsens primära material. Transkriberingarna i sin helhet 

finns efter att examensarbetet publicerats hos uppsatsförfattarna.Fel! Hittade inga indexord. 

Databearbetning och analysmetod 

Denna undersökning har utgjorts av intervjuer med svensklärare i gymnasieskolan. Efter varje 

genomförd intervju har det inspelade materialet i sin helhet att transkriberats. Anledningen till 

detta är att examensarbetet skrivs av två medskribenter, som enskilt kommer att transkribera 

intervjuerna och för att inte viktig information ska gå förlorat har båda skribenterna analyserat 

materialet. Efter det att materialet transkriberats har det analyserats med hjälp av en 

innehållsanalys som enligt Larsen (2007, s. 101) syftar till att upptäcka skillnader, mönster 

eller gemensamma drag i informanternas utsagor. Vi har därför analyserat de transkriberade 

intervjuerna genom att koda dem och sedan klassificerat teman i olika kategorier såsom: 

lärarnas syfte med litteraturundervisningen i förhållande till styrdokumenten, syftet med 



 21 

specifika litteraturval, lärarnas eget litteraturintresse i förhållande till litteraturval, 

elevgruppens förutsättningar samt hur resurser påverkar litteraturval. Vidare har dessa 

skillnader, mönster och gemensamma drag i lärarnas utsagor, skärskådats och ställts mot 

tidigare forskning inom litteraturundervisning och normkritik. Slutligen är förhoppningen att 

utifrån analysen finna ny kunskap som kan tillföra kunskap till den ämnesdidaktiska 

forskningen i landet. 

Genomförande 

Till grund för denna undersökning har sju intervjuer med svensklärare i gymnasieskolan 

genomförts, ett antal som vi anser passar för denna studies omfång. Eftersom examensarbetet 

har skrivits av två medstudenter har en student intervjuat fyra och en student tre informanter. 

Transkriberingen av det inspelade materialet har gjorts enskilt. Detta eftersom det blev en 

rättvis arbetsfördelning samt att informanterna inte skulle känna att de hamnade i underläge i 

intervjusituationen.  

De informanter som har legat till grund för studien är lärare som vi har kommit i kontakt 

med under utbildningens gång samt kollegor vi fått kännedom om genom våra informanter. 

Kontakten med lärarna har skett både genom e-post och personliga möten där vi informerat 

dem om syftet för undersökningen samt deltagandets frivillighet och anonymitet. 

Platserna där intervjuerna har att ägt rum är på lärarnas arbetsplatser efter önskemål av 

informanterna själva. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) måste uppsatsskribenter följa vissa etiska föreskrifter vid 

genomförande av intervjuer. Vi har följt dessa regler genom att informanterna i förväg har fått 

reda på vad som förväntas av intervjuerna genom att de informerats om studiens syfte och 

frågeställningar.  Vidare har informanterna informerats om deras anonymitet, vilket avser att 

inga namn eller personuppgifter kommer att lämnas ut i något avseende. På detta följer att 

informanterna innan intervjuerna har genomförts delgivits information om att deltagandet är 

frivilligt samt att informanterna när som helst har haft rätt att avsluta sin medverkan. Det 

faktum att det är intervjuer som har legat till grund för undersökningen har också gjort att det 

inspelade materialet inte kommer att spridas vidare, varför materialet har sparats på ett ställe 

där endast skribenterna kan komma åt det. 
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Reflektion över metoden 

Den metod som har legat till grund för undersökningen har varit en kvalitativ metod som har 

utgjorts av halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Intervjuer som har gjort med svensklärare 

angående deras tankar kring syftet och val av skönlitteratur i undervisningen. Intervjumetoden 

har syftat till att ställa öppna frågor med anledning av att fånga upp informanternas tankar 

funderingar utan att söka leda dem att svara på ett sätt som de tror förväntas av dem. Metoden 

visade sig fungera på ett sätt som förväntades då informanternas utsagor kändes ärliga och 

genomreflekterade och inte på något sätt inövat.  

Undersökningen skulle kunna ha utgjorts av att informanterna hade fått svara på enkäter 

för att garantera en större anonymitet. Vidare hade enkäter också kunnat besvaras av flera 

lärare, vilket hade kunnat säga vad en större mängd svensklärare har för tankar och 

reflektioner kring litteraturval. Dock visade sig kvalitativa livsvärldsintervjuer vara en mer 

relevant metod för denna undersökning, då informanternas svar kunde utvecklas djupare än 

vid en enkätundersökning som hade varit ett för trubbigt analysverktyg för vår undersökning, 

eftersom det undersökningen ämnar att ta reda på inte skulle göra sig rättvisa i  kvantitativa 

sammanställningar i form av statistiska data. Slutligen gav den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun oss möjligheten att få möta lärare i arbetslivet för att samtala om deras 

tankar kring litteraturval, en möjlighet som hade gått oss förbi vid val av en annan metod.  
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Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att beskrivas och analyseras utifrån de fem olika 

teman som vi nämnt ovan är: lärarnas syfte med litteraturundervisningen i förhållande till 

styrdokumenten, syftet med specifika litteraturval, lärarnas eget litteraturintresse i förhållande 

till litteraturval, elevgruppens förutsättningar samt hur resurser påverkar litteraturval.  

Lärarnas syfte med litteraturundervisningen i förhållande till styrdokumenten 

De flesta av studiens informanter nämner begrepp som identifikation, igenkänning, empati, 

omvärldsförståelse och förståelse för andra människors livssituationer i relation till 

litteraturundervisningens syfte. De flesta av lärarnas utsagor vittnar om en intention att 

eleverna ska få förståelse för hur andra människor lever och har levt genom historien. Vidare 

trycker flertalet lärare på att litteraturen är viktig för att eleverna ska få förståelse för hur 

samhället har utvecklats från antiken till modern tid. Citatet som följer visar hur en av lärarna 

ser på litteraturundervisningens syfte: 

skönlitteraturen ger ju också en ingång till andra världar (.) man lär känna 

andra människor andra tider andra platser andra kulturer allt det där. och just 

om man ser på...tittar på den gamla litteraturen så är det ju också ett sätt att dels 

se en utveckling hur samhället har förändrats. […] men också se att vissa 

frågor är ju faktiskt ganska allmängiltiga (L2). 

 

Gällande litteraturundervisningens syfte uttryckte merparten lärare att litteraturen är av stor 

relevans för att utveckla elevernas empatiska förmåga, vilket de får genom att lära sig om 

andra människors liv under olika tider. Det finns dock en avvikelse i materialet då en lärare 

ansåg att litteraturläsning i skolan inte ska försöka få eleverna att bli bättre människor utan att 

huvudsyftet är att läsningen endast ska vara lustfylld. Lustaspekten av läsning tas även upp av 

Lärare 1 som menar att ”nöje det ska liksom vara en upplevelse en härlig stimulans”(L1). Hen 

låter inte det räcka som legitimeringsgrund utan framhåller sedan identifikation som ett 

starkare syfte precis som majoriteten av informanternas utsagor vittnar om.  

I flera av lärarnas utsagor finns det en antydan till att litteraturläsningen är en del av 

skolans fostransuppdrag. En av informanterna säger ”läsning gör dom ju till mer 
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välfungerande medborgare” (L2), men menar samtidigt att det inte är något som sker 

automatiskt utan att eleven måste vara mottaglig för sådana budskap. 

Allmänbildning är också ett syfte som märks i materialet, särskilt när det handlar om den 

litteraturhistoriska delen av litteraturundervisningen som av lärarnas utsagor, främst tycks 

handla om ett förvaltande och tillgodogörande av det svenska och internationella kulturarvet. 

Vidare trycker lärarna även på mer ytliga former av allmänbildning där en av lärarna säger: 

för att dom känner sig lite stolta över att dom har läst Brott och Straff kanske 

alltså dom vet att den är viktig och att det är många som har läst den och det (.) 

och man kanske har hört om den förut och såhär så kanske man hör om den i 

sammanhang och bara åh den har jag läst liksom så (.) så det brukar jag försöka 

få dom att fatta såhär att någon gång på något coctailparty så kommer ni ha 

nytta av det här (L4). 

 

Dessutom nämner en informant att syftet med att läsa klassiska litterära verk är att det öppnar 

elevernas ögon för intertextuella5 drag i både äldre och nutida skönlitteratur. 

En lärare som arbetar mycket med elever som inte är födda i Sverige menar att ett syfte 

med hens litteraturundervisning är att eleverna genom litteraturen ska få komma i kontakt 

med svensk kultur och det svenska samhället. Hen menar att det hjälper eleverna att förstå hur 

Sverige fungerar som samhälle genom att läsa om det i skönlitterära verk.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att informanterna i undersökningen formulerar 

sina syften i enlighet med styrdokumenten. Generella mönster i lärarnas utsagor angående 

syfte är utvecklande av empatisk förmåga, fostran och kulturarvskännedom. 

Syftet med specifika litteraturval 

När lärarna motiverar sina specifika litteraturval görs det i termer av vilka erfarenheter de vill 

att eleverna ska komma i kontakt med. Erfarenheter som att tillhöra en utsatt minoritet, att 

ställas inför etiska dilemman samt att leva i en annan historiskt kontext än den nutida.  

Gällande etiska dilemman i romaner väljer lärarna både äldre och nutida litteratur. 

Litteratur som lärarna väljer under detta tema är romaner som Brott och straff (1866) av 

Fjodor Dostojevskij, Flugornas herre (1954) av William Golding samt Kim Novak badade 

aldrig i Genesarets sjö (1998) av Håkan Nesser. Etiska dilemman som enligt lärarna kan tas 

upp i dessa romaner är ämnen som handlar om rätt och fel när det kommer till att döda någon 
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annan människa. Flugornas herre togs också upp som exempel för att använda 

huvudpersonernas handlingar för att diskutera frågor kring rätt och fel. Den visade sig vara 

användbar för att diskutera grupperingar i klassen med hjälp av romanens handling: ”för att i 

den klassen då fanns det väldigt tydliga hierarkier och det var som två läger och det var 

väldigt mycket likheter mellan klassen och boken” (L3). Läraren försökte här få eleverna att 

få perspektiv och kunna applicera romanens tema på den egna klassens grupperingar. 

En av informanterna arbetar med Åsa Linderborgs Mig äger ingen (2007) i syftet att 

eleverna ska komma i kontakt med en barndomsskildring om alkoholism och fattigdom som 

kan få dem att se att de själva kanske inte har det så svårt som de tror. Lärarens intention är att 

eleverna ska få empati och förståelse för andras situation och att de kan se värdet i sin egen 

tillvaro. 

När det gäller att ta upp erfarenheter av att tillhöra en utsatt minoritet väljer vissa av 

lärarna mer nutida litteratur som Torka aldrig tårar utan handskar (2012) av Jonas Gardell 

och Låt den rätte komma in (2004) av John Ajvide Lindqvist. En av lärarna hade ett tydligt 

syfte i valet av Torka aldrig tårar utan handskar då hen med romanens hjälp ville visa 

eleverna att homosexuella i Sverige hade det svårt under 1980-talets AIDS-epidemi:  

jag tror att det var många som fick upp ögonen för att det var synd om dom 

homosexuella då när aids kom och att dom ville ju inget annat än att ha sexuell 

njutning som vilken annan människa som helst (L1). 

 

Vidare gällande valet av litteratur som tar upp erfarenheter av utsatthet i termer av mobbning 

valde en av lärarna att arbeta Låt den rätte komma in men hamnade under en lektion i stället i 

en diskussion kring kön och hur vampyrbarnet Eli uppfattas beroende på vilket kön eleverna 

trodde att hen hade. 

Vidare väljer flertalet lärare litteratur som tar upp hur människor har levt genom i historien 

och hur samhället har sett ut under olika epoker:  

på realismen så läser vi ju Therese Raquin som då är väldigt tydligt 

naturalistisk och så kan man koppla det till (.) alltså (.) alltså hur samhället såg 

ut och som dom lever och koppla det till hur samhället såg ut på den tiden ehm 

(.) sätta in det i ett sammanhang på något sätt liksom (L4). 

 

                                                                                                                                                         
5 Intertextualitet= ”litteraturhistorisk term som innebär att ingen text står isolerad utan ingår i ett nät av 

relationer till andra texter” enligt http://www.ne.se/lang/intertextualitet (2013-05-24).  

http://www.ne.se/lang/intertextualitet
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Det handlar både om att se en samhällsutveckling men också likheter människor emellan över 

århundraden. En lärare väljer att jämföra Homeros Odysséen6 med filmen O Brother, Where 

Art Thou? (2000) regisserad av Joel och Ethan Coen, med syftet att eleverna ska kunna se 

hur berättelser som utspelar sig under olika tidsperioder och handlar om olika saker, ändå i 

botten kan vara samma historia. Just jämförelsen mellan Odysséen och O Brother, Where Art 

Thou? gör ytterligare en av informanterna, men hen gör det i ett annat syfte, nämligen för att 

se på den stereotype hjälten och hur denne skildras i klassiska verk, främst i Odysséen, men 

även i adaptationen och tolkningen som O Brother, Where Art Thou? utgör. Hen ville få 

eleverna att diskutera hjälten som alltid är en man och som beskrivs som perfekt och sedan 

göra kopplingen till filmens huvudrollsinnehavare, skådespelaren George Clooney, som 

läraren menar ses som ett manligt ideal idag. 

Den informant som arbetar med elever som inte är födda i Sverige eller som lever i ett hem 

med rötter i andra länder och kulturer använder sig av titlar som Flyga Drake (2003) av 

Khaled Hosseini och Alkemisten (1988) av Paulo Coelho som utspelar sig i Mellanöstern 

respektive Afrika för att eleverna ska känna igen sig. Samma lärare arbetar också med ett 

litteraturtema under elevernas tredje år om invandring och utvandring eftersom det är något 

som de flesta eleverna i gruppen har erfarenheter av och även enligt läraren uppskattar att läsa 

om. Hen väljer då titlar som Utvandrarna (1949) av Wilhelm Moberg, Tätt intill dagarna 

(2006) av Mustafa Can och Ett nytt land utanför mitt fönster (2006) av Theodor Kallifatides, 

som tar upp detta tema på ett, enligt informanten, intresseväckande sätt. 

Undersökningen visar således att lärarna i studien har intentioner med sina specifika 

litteraturval, även om dessa intentioner skiljer sig åt beroende på lärare och den utvalda titeln. 

Lärarnas eget litteraturintresse i förhållande till litteraturval 

Utifrån informanternas utsagor visar det sig att lärarnas eget intresse för läsning och litteratur 

kan påverka hur de väljer litteratur i sin undervisning. Detta märks tydligt då en av lärarna 

berättar att hen väljer sådan litteratur som hen har läst tidigare. Ytterligare en orsak till ett 

sådant val är att läraren på grund av tidsbrist känner att prioriteringar av tid behöver göras på 

rättnings- och planeringsarbete. Att vederbörande lärare väljer litteratur som hen redan har 

läst kan i ett bredare perspektiv bero på hens korta erfarenhet av läraryrket.  

En av de andra lärarnas utsagor kan även vittna om att lärarnas eget litteraturintresse 

påverkar valen av vilka böcker som väljs ut för undervisningen. Detta eftersom läraren på 

                                                 
6 Odysséen skrevs omkring 700 f.Kr. enligt http://www.ne./lang/odysseen (2013-05-24). 

http://www.ne./lang/odysseen
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fritiden leder bokcirklar och håller sig ajour med vilka nya böcker som kommer ut genom att 

hålla sig uppdaterad med recensioner i tv och tidningar, vilket gör att eleverna ofta får läsa 

nyare och mer samtida litteratur.  Vidare kan utläsas av en av de andra informanternas svar att 

den egna erfarenheten av att läsa litteratur påverkar tanken kring vad som är viktigt för 

eleverna att läsa eftersom läraren påpekar att hen tycker att det viktigaste är att få eleverna att 

läsa överhuvudtaget. Ett faktum läraren själv har förståelse för då hen tidigare också har känt 

ett svalt intresse för litteraturläsning.  

Överlag kan det utifrån de intervjuade lärarnas utsagor skönjas en gemensam tendens att 

det egna litteraturintresset och privata litteraturpreferenser spelar in vid val av litteratur. Detta 

märks tydligt när de pratar om vissa specifika böcker eller titlar uttrycks det i form av adjektiv 

som: ”kanonbok”, ”jättebra”, ”där finns mycket att jobba med”. Detta är ett faktum som 

följaktligen är svårt att komma runt då lärarnas personligheter alltid formar undervisningen på 

ett eller annat sätt. 

Elevgruppens förutsättningar  

Något som återkommit i informanternas svar och som är relevant att ta hänsyn till när det 

handlar om lärarnas litteraturval och arbetssätt är vad de anser om elevernas förutsättningar. 

Det märks i intervjuerna att lärarna anpassar sin undervisning efter elevgruppen och måste ta 

hänsyn till elevernas förutsättningar när de väljer vilken litteratur som ska användas och hur 

den ska arbetas med.  

Ett par av lärarna upplever att de har så pass ambitiösa och begåvade elever att de skulle 

kunna välja i princip vilken litteratur som helst svårighetsmässigt, men menar att bara för att 

eleverna har kapaciteten innebär det inte att de behöver uppskatta vad som helst: ”där tror jag 

inte att jag känner någon begränsning […] men jag skulle ju inte välja att dom ska läsa 

Bröderna Karamasov liksom” (L4). Samma lärare tar även upp Den unge Werthers lidanden 

(1774) av Johann Wolfgang von Goethe och menar att hen skulle kunna be eleverna att läsa 

den men att de skulle tycka att den var ”skittrist”. Läraren menar att elevernas goda 

förutsättningar bidrar till att hen kan ta mer hänsyn till hur pass mycket innehållet skulle 

intressera eleverna, snarare än att behöva ta hänsyn till textens eventuella komplexitet.  

Angående elevernas generella attityder till skönlitteratur och läsning utanför skolan menar 

en lärare att hen ibland kan bli både förvånad och imponerad av elevernas specialintressen: 

”det var någon kille förra året som- Kafka var ju väldigt bra (.) dom var väldigt intresserade 

av äldre litteratur så här science fiction från artonhundratalet” (L6). Samma lärare uppger 
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samtidigt att hen upplever en skillnad i elevernas intresse och förutsättningar jämfört med för 

tio år sedan. Hen har en känsla av att eleverna läser litteratur av mindre kvalitet på sin fritid 

idag än de gjorde då och trots att de läser finns inget egentligt litteraturintresse och de är inte 

lika belästa som för tio år sedan. 

Lärarna uppger även att elevernas ålder spelar roll för litteraturval på så vis att eleverna 

mognar mellan gymnasieskolans första och tredje år. En av lärarna menar att ”generellt sett är 

treorna mer benägna att läsa för dom är mognare än ettorna (.) eller inte läsa kanske men dom 

är benägna att förstå litteraturen för dom har större referensram och dom har erfarenhet av 

annat så dom har läst mer” (L6). 

 En av lärarna anger att hen valt att arbeta med en bok där huvudpersonerna är yngre än 

eleverna själva eftersom elevernas erfarenhet av att själva ha varit lika gamla gör att de kan 

förhålla sig till karaktärerna. 

De informanter som upplever att deras elever inte har ambitionen och förutsättningarna för 

att läsa mer avancerad litteratur är de två lärare som huvudsakligen arbetar på 

yrkesförberedande program. Båda uppger att eleverna är generellt ointresserade av att läsa 

skönlitteratur vilket gör att det inte går att välja vilken litteratur som helst. En lärare säger 

”man kan ju liksom inte gå in i detalj på att läsa Dante och allt möjligt sådantdär med 

blivande elektriker (.) av det skälet att […] dom är helt ointresserade (.) då skippar man vissa 

grejer” (L5). När lärarna möter detta ointresse får de istället tänka om och ta fram litteratur 

som eleverna kan relatera till och som intresserar dem: 

Ja, ja absolut man måste ju ha sin utgångspunkt i vad eleverna tycker är 

intressant för tycker dom inte att det är intressant eller att det har det inget att 

göra med deras verklighet då kommer dom inte läsa så det är ju en 

förutsättning för att dom ska läsa boken […] är ju att det har något med men 

deras vardag eller något som dom tycker är intressant (.) liksom dom måste ju 

vara motiverade till att läsa en bok (.) annars blir det ju inte av och då då är det 

ju ingen vits med det hela liksom (L3).  

 

En avgörande faktor när dessa lärare ska välja litteratur och teman till undervisningen är att 

litteraturen måste intressera och direkt relatera till eleverna så att de överhuvudtaget läser. 

Samma lärare som i citat ovan menar att litteraturen måste tilltala och intressera eleverna, 

säger också att det första hen gör med eleverna i kursen Svenska 1 är att läsa en bok 

tillsammans. Detta eftersom eleverna är nya och lite osäkra vilket gör att det är lättare att styra 

dem. Lärarens intentioner med detta är att de ska se att läsning inte är av naturen tråkigt och 

att läsning rent av kan vara en lustfylld upplevelse. En annan lärare berättar att hen har börjat 
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arbeta med film i sin undervisning i en bredare förståelse av litteraturbegreppet. Detta 

eftersom elevernas attityder till film ofta är mer välkomnande än till tryckt litteratur. Det 

innebär dock att eleverna måste lära sig verktyg för filmanalys, men läraren ser ändå 

filmvetenskapen som en ingång till litteraturen eftersom det går att analysera till exempel 

personporträtt och miljöbeskrivningar på liknande sätt. Samma lärare har ytterligare en metod 

för att introducera litteratur till eleverna som att läsa utdrag och noveller eftersom det kan 

göras uteslutande på lektionstid och eleverna behöver inte hantera samma textmängder, även 

om intentionen är att få dem intresserade av att läsa romaner så småningom. 

Det visar sig att samtliga lärare finner aspekten att litteraturen ska vara ”intressant” som 

viktigast, oavsett vilka förutsättningar eleverna har. Ett mönster kan även skönjas att de lärare 

som uppger att de har omotiverade elever, väljer litteratur där eleverna kan känna 

identifikation och igenkänning med karaktärerna.  

Hur resurser påverkar litteraturval 

Under detta tema framkommer det utifrån informanternas utsagor att skolans resurser i termer 

av skolbibliotek, klassuppsättningar samt arbete med andra svenskkollegor påverkar i vilken 

grad de är bundna till att välja en viss litteratur i sin undervisning. Vad gäller skolbibliotek 

berättar samtliga informanter att har tillgång till ett skolbibliotek, något som inte alltid är en 

självklarhet. Vidare menar informanterna att skolbiblioteken är mycket välfungerande med 

kompetent personal som arbetar aktivt med att få eleverna intresserade av litteratur genom 

boksamtal och ett kontinuerligt arbete med att köpa böcker som kan vara av intresse för 

eleverna. Lärarna vittnar även om att bibliotekariernas engagemang och kunskap kan vara av 

stor hjälp vid val av skönlitteratur. En av de intervjuade lärarna understryker skolbibliotekets 

och bibliotekariernas välfungerande roll genom att säga: 

Ja i allra högsta grad och […] jag har hört av mig till henne och beskrivit 

klassen och liksom beskrivit vad vi har jobbat med och bett henne plocka fram 

böcker som hon tror passar och det har fungerat jättebra hon är ju skitduktig så 

det är ju en jättestor resurs (L3).  

 

Detta citat talar även för hur informanterna i egenskap av lärare känner tacksamhet mot 

skolbibliotekens roll, eftersom de får tips och idéer om vilka romaner som kan vara eleverna 

till gagn.  
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Vidare när det gäller resurser i termer av hur mycket klassuppsättningar skolorna 

tillhandahåller upplever majoriteten av lärarna att det är något som kan vara en begränsning i 

deras val av litteratur. Det kan exempelvis handla om att lärarna i förväg har tänkt ut en 

roman som skulle vara relevant för en specifik klass, men att det inte har gått att genomföra 

eftersom boken inte har funnits i klassuppsättning. En lärare berättar att hen hade tänkt att 

eleverna skulle läsa Flugornas herre eftersom hen ville synliggöra hierarkier i olika grupper, 

men blev tvungen att tänka om då romanen inte fanns i tillräckligt många exemplar. Vidare 

menar några av lärarna att det finns många klassuppsättningar att tillgå på skolan, men 

eftersom att det är litteratur som lärarna inte hade tänkt arbeta med blir det ändå inte att de 

utnyttjar den resursen. En av de tillfrågade lärarna skiljer sig dock i detta avseende då hen 

oftast arbetar utefter vilka klassuppsättningar som finns på skolan när hen ska välja litteratur 

men uttrycker att de böcker som finns att tillgå är de ”vanliga” klassikerna samt några 

uppsättningar som har köpts in av någon lärare vid något tillfälle men som sedan mest har 

blivit liggande olästa. Sammanfattningsvis går det att se att klassuppsättningar påverkar 

lärarnas val av litteratur i termer av tillgång och begränsning. Detta eftersom det är 

klassuppsättningarna som sätter ramarna då de vill att eleverna i klassen ska läsa samma bok.  

Fortsättningsvis går det utifrån lärarnas utsagor att se att samarbete i ämneslag påverkar 

deras val av litteratur. Alla tillfrågade lärare vittnar om att det saknas ett samarbete 

svenskkollegor emellan. En av lärarna menar att svensklärarna har ungefär två möten per 

termin, vilka ägnas åt att tala om elever samt att planera inför de nationella proven. En annan 

lärare menar att ett mer nära samarbete vore önskvärt eftersom det vore svårt ”att man själv 

som ensam lärare på skolan bestämmer att eleverna ska alltid ha en bok på gång (.) i svenska 

(.) då blir man ju kanske inte så jävla uppskattad men så här gör vi nu för jag har bestämt det 

ja men om vi kommer med en gemensam liksom” (L4). Det faktum att ett mer ingående 

samarbete i ämneslag gällande litteratur är önskvärt understryks även av andra lärare som 

menar att mötena mer på sista tiden har handlat om den nya gymnasieskolan och att 

litteraturdiskussioner inte har fått något utrymme. Även en av de andra tillfrågade lärarna 

menar att fokus för ämneslagets möten ligger på att ”bråka om läromedel vilka läromedel vi 

ska ha och provplanering” (L7). Av vad som kan utläsas av samtliga lärares utsagor kring 

samarbete kring litteratur med ämneskollegor verkar det finnas en önskan och en strävan efter 

att diskutera mer kring vilken litteratur som kan användas i undervisningen såväl hos erfarna 

lärare som hos dem som inte har arbetat lika länge i skolan.  
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Sammanfattningsvis kan ett generellt mönster skönjas när det gäller litteraturval i 

förhållande till resurser. Ett mönster som visar att lärare är beroende av faktorer som 

skolbibliotek, klassuppsättningar och samarbete.  
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Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en diskussion av resultatet i förhållande till litteraturens 

legitimering och undersökningens normkritiska perspektiv. På detta följer en diskussion kring 

de pedagogiska konsekvenser som skulle kunna komma av undersökningens resultat. 

Diskussion i förhållande till litteraturens legitimering 

Denna undersöknings syfte har varit att genom intervjuer med svensklärare i gymnasiet, ta 

reda på hur det går att tolka lärares val av litteratur i förhållande till begreppet normkritik. 

Resultatet visar att flertalet lärares syfte med litteraturundervisning har varit att träna 

elevernas empatiska förmåga, få förståelse för andra människors livssituationer, visa hur 

andra människor har levt i en annan historisk kontext än den nutida samt att implementera en 

allmänbildning hos eleverna. Liknande syfte som lärarna angett diskuteras av Persson (2007, 

s. 218-219) som en av de viktigaste legitimeringsgrunderna för litteraturundervisning i skolan. 

Detta eftersom det i styrdokumenten för svenskämnet i gymnasieskolan anges att syftet med 

litteraturundervisningen ska vara att få eleverna att bli mer empatiska, demokratiska och 

toleranta. Persson menar dock att det svåra för lärarna inte är att tolka styrdokumenten utan att 

svårigheten ligger i att hitta en metod för hur syftet ska uppnås. Av vad som kan utläsas av 

denna undersöknings resultat verkar inte någon av lärarna ha något problem med denna ”hur”-

fråga, utan snarare visar svaren på en stor säkerhet hur de vill arbeta med litteraturen i 

undervisningen.  

Vidare diskuterar Persson frågan om vilken legitimeringsgrund litteraturundervisningen 

ska vila på i första hand; är det lustupplevelsen litteraturläsningen ger upphov till eller är det 

viktiga med litteraturläsning att eleverna ska lära sig något av den? Att läsningen ska vara en 

lustupplevelse framhävs enligt resultatet av en av informanterna som menar att hens ambition 

inte syftar till att eleverna genom litteratur ska tränas i att bli bättre människor. Vederbörande 

lärare får även stöd av en medinformant som menar att läsning ska vara stimulerande och en 

härlig upplevelse. Trots att två av informanterna framhåller lusten som ett primärt syfte visar 

lärarnas utsagor på att den rådande legitimeringsgrunden är att eleverna ska tillgodogöra sig 

litteraturens innehåll för att få en ökad förståelse för andra människors livssituationer, precis 

som kursplanens skrivningar pläderar för. Detta är ett tydligt exempel på vad Persson (2007, s 

219) menar är ett problem då styrdokumenten enligt Perssons tolkning säger att 
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litteraturundervisningen ska fungera som ett medel för integration framför att ge en 

lustupplevelse. Dock är det intressant att se att denna undersöknings resultat som visar att 

lustaspekten av läsning i skolan ligger i skymundan då en studie gjord av Lars Brink (2009, s. 

50-51) visar att lärares syfte med läsning av skönlitteratur är just att främja ett läsintresse 

framför att skapa förståelse för den egna och andras kulturer. Denna skillnad skulle möjligtvis 

kunna vara ett resultat av att det från år 2009 till dess att denna undersökning genomfördes, 

har kommit en helt ny kursplan för svenskämnet i gymnasiet, som ställer andra krav på vad 

litteraturundervisningen ska tillgodose eleverna. Krav där lärare ska ta upp litteratur skriven 

av både män och kvinnor samt litteratur där olika kulturer representeras (Skolverket 2011, s. 

162). 

I Lars Brinks resultat från gruppintervjuer med grundskollärare framkom det att lärare 

underströk litteraturundervisning som arena för att förmedla ett kulturarv som något främst 

gällande elever med utländsk bakgrund (Brink 2009, s. 50-51). Detta kom upp även i våra 

intervjuresultat, där en lärare menade att den svenska litteratur som är en del av kulturarvet 

blir ett naturligt sätt för eleverna att lära känna den svenska kulturen och det svenska 

samhället. Även metoden att arbeta med litteratur med ”invandrartema” är något som 

återkommer även i denna studie då litteratur som handlar om Afrika respektive Mellanöstern 

används för att skapa igenkänning hos eleverna. skönlitteratur används av informanten i båda 

de funktioner som Ekholm och Thorsson (2009, s. 9) tar upp då hen använder litteratur som 

både en katalysator för kulturkrock och som verktyg för kulturmöten. Samma lärare väljer att 

ha ett tema med litteratur om invandring och utvandring för att få elever att reflektera över sin 

egen bakgrund och detta stämmer överens med det analogitänkande som Anders Petterson 

(2009, s. 27) skriver om. Eleverna förväntas använda sig av sina egna livserfarenheter i 

tolkningen av litteraturen. Detta ställer sig dock Persson (2007, s. 219) kritisk till eftersom 

användandet av skönlitteratur som medel för integration begränsar möjligheten till läsning 

som lustuppfyllelse. 

Gunilla Molloy (2003, s. 51) tar upp ett exempel där en lärare använder sig av en 

skönlitterär text för att lyfta ett problem som fanns i en klass på skolan. Samma metod 

använder en lärare i studien som väljer att ta upp ett problem gällande grupprocesser och 

mobbning med hjälp av romanen Flugornas herre. Molloy menar att ambitionen är bra men 

att den typen av frågor inte är vad svensklärare är utbildade att arbeta med. Det är dock 

möjligt att det ligger i lärarens enskilda ansvar att själv veta vad denne är kapabel att ta upp 

för frågor utifrån litteraturen.  
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Gunilla Molloy presenterar i sin bok en teori om hur lärare påverkar elevers läsande 

(Molloy 2003, s. 45-48). Samtliga av studiens informanter arbetar med en läsning där 

eleverna förväntas hitta av läraren utvalda teman och under eller efter läsningen ta ställning 

till specifika frågor om texten eller diskussionsfrågor. Om lärarna hade arbetat med en typ av 

läsning där elevernas tolkning varit central, hade det kunnat innebära att eleverna endast 

behövt skriva exempelvis läslogg om sina egna upplevelser under läsningen, det vill säga en 

mindre lärarstyrd litteraturundervisning. Majoriteten av lärarna menar att de vill att elever ska 

tillgodogöra sig och redovisa särskilda aspekter av litteraturen; det kan handla om både 

historiska kunskaper, etiska ställningstaganden och vad vi tolkar som normkritiska 

överväganden. 

Majoriteten av lärarna som deltagit i denna undersökning har följaktligen uppgivit att syftet 

med litteraturundervisningen är att eleverna ska få en större empatisk förmåga för att kunna 

förstå och sätta sig in i andra människors sätt att leva. Detta är ett intressant resultat då en 

enkätundersökning som gjordes 2006 med svensklärarstudenter med avsikt att ta reda på 

vilket syfte de anser att litteraturundervisning ska ha (Petersson, 2009, s. 16-17). 

Enkätundersökningen visade enligt Petersson (2009, s. 27) att bara fyra procent av alla 

tillfrågade svarade att de tycker att syftet ska vara kognitivt (att litteraturundervisningen ska 

syfta till att eleverna genom litteraturen ska vidga sina vyer, få förståelse för andra och att 

själva utvecklas som människor). Istället framhåller svensklärarstudenterna syften såsom 

litteraturkunskap, språkutveckling och allmänbildning. Dessa är syften som visserligen lärarna 

i vår undersökning också anser vara viktiga, men intressant är ändå att det kognitiva syftet är 

något som kommer fram hos i princip alla tillfrågade lärare i studien oavsett hur länge de har 

varit verksamma som lärare. Detta är något som kan tänkas tyda på en stor medvetenhet om 

kognitiva syften vad gäller litteraturval hos informanterna. 

En annan faktor som resultatet visade är i hur stor utsträckning resurser påverkar hur 

lärarna tänker i sina litteraturval. Resurser i termer av fungerande skolbibliotek, 

klassuppsättningar som finns att tillgå på skolan, samt ämneslagssamarbetes påverkan på hur 

lärarna tänker kring vilken litteratur de ska välja. Lärarna menade alla att deras skolor hade 

välfungerande skolbibliotek med kompetent personal som fungerade som stöd i lärarnas 

litteraturval. Vidare visade sig en faktor som klassuppsättningar av skönlitteratur ha en stor 

påverkan på vilken litteratur som valdes där klassuppsättningarna någonstans sätter gränsen 

för vilka böcker som ens är möjliga att välja ut. Det kunde röra sig om att lärare redan hade 

valt en bok hen ville att eleverna skulle läsa men begränsades av att romanen inte fanns i 

tillräckligt många exemplar. Motsatsen visade sig också då en lärare vittnade om att hen väljer 
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litteratur efter vad som fanns i klassuppsättningar på skolan, vilket också utgjorde en 

begränsning. Att en resurs som klassuppsättning har en så pass stor påverkan på hur lärare kan 

välja skönlitteratur var inget som togs upp i avsnittet som behandlar tidigare forskning, men 

som denna undersöknings resultat visar har både klassuppsättningar och skolbibliotek en stor 

betydelse för vilken litteratur lärarna har möjlighet att arbeta med. Detta visar på att resurser 

behövs för att lärarna inte ska bli begränsade eller bundna i sina val av litteratur. 

Det faktum att alla informanterna ansåg att det inte förekom något samarbete kring 

litteratur och metoder för att arbeta med litteratur skulle också kunna ses som en verkan av 

vilken litteratur som väljs. Detta eftersom informanterna vittnade om att de saknade ett sådant 

samarbete och menade att det skulle kunna vara givande för litteraturundervisningen.  

Resultatet visade även av vad som kan utläsas av lärarnas utsagor att en resurs som tid 

påverkar vilken litteratur som väljs. En säger uttryckligen att ”eftersom jag inte har jobbat så 

länge så vill jag ju bara jobba med böcker som jag själv läst innan så att jag inte behöver läsa 

dom igen under tiden jag jobbar för jag har så mycket annat att göra” (L4). Citatet visar 

således att på grund av tidsbrist väljs litteratur som hen redan har läst, ett val som görs med en 

önskan om att vara tidseffektiv. Detta för att hinna med allt annat som läraryrket kräver.  

 

Diskussion i förhållande till det normkritiska perspektivet 

I syftesformuleringen för studien anges att den syftar till att undersöka hur svensklärare i 

gymnasieskolan motiverar sina litteraturval i förhållande till begreppet normkritik. I analysen 

av materialet framkommer att ingen av lärarna i undersökningen medvetet använder sig av ett 

sådant arbetssätt som fokuserar på normer och maktstrukturer och hur upprätthålls samt 

skapar hierarkier i samhället. Det finns således ingen uttalad ambition att använda 

skönlitteratur för att arbeta normkritiskt hos undersökningens informanter. Dock framkommer 

det att två av sju lärare ändå, när de beskriver hur de konkret arbetar med litteratur i sin 

undervisning, har lyft frågeställningar av normkritisk karaktär i direkt relation till innehållet i 

skönlitteraturen. Ett exempel är läraren som använde Homeros Odysséen och adaptationen O 

Brother, Where Art Thou? för att få igång en diskussion om hjältebilden vilket i 

förlängningen blev en diskussion om ideal och maskulinitet. Lärarens intention var att lyfta 

dessa frågor men hade inte reflekterat vidare kring normkritiska perspektiv i sin undervisning 

och sade sig inte vara tillräckligt insatt i normkritiska metoder för att säga sig göra medvetna 

normkritiska val.  
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Den andra läraren som lyft normkritiska frågeställningar i sin litteraturundervisning gjorde 

det utifrån elevernas reaktioner på den lästa litteraturen. Det var när eleverna reagerade mot 

att en karaktär i skräckromanen Låt den rätte komma in inte visade sig vara flicka, något som 

eleverna tagit för givet. Utifrån den uppkomna situationen valde läraren att lyfta en diskussion 

med eleverna om könskategoriseringar. Båda dessa situationer beskriver det normkritiska 

arbetssätt som Kumashiro kallar ”education that is critical of priveliging and Othering” då 

lärarna väljer att fokusera på vad som privilegieras och vad som marginaliseras. I viss grad 

kan deras exempel också passa in under Kumashiros rubrik education that changes student 

and society då blicken riktas ut mot samhället i stort och hur normer påverkar detta, istället för 

att bara se på hur sociala normer påverkar individer (Kumashiro 2002, s. 31-70).  

Det är dock svårt att utifrån materialet avgöra exakt vilka tillvägagångssätt lärarna använde 

sig av. För det hade en annan typ av undersökningsmetod krävts. Det går dock att fastställa att 

den första lärarens syfte är att få eleverna att se generella normer i samhället rörande 

maskulina utseende- och karaktärsnormer, medan den andra lärarens syfte är att få eleverna 

att vidga sina egna vyer och reflektera över varför de tillskriver vissa utseendemässiga drag 

och beteenden ett visst kön och varför de reagerar när något avviker från deras uppfattning om 

vad som är en man respektive kvinna. 

Det finns även exempel på toleranspedagogik bland de intervjuade lärarna. 

Toleranspedagogik ses dock av företrädare för den normkritiska pedagogiken som något som 

upprätthåller och förstärker normer och utanförskap (Bromseth 2010, s. 32). Ett tydligt 

exempel från studien är den lärare som använder sig av Jonas Gardells Torka aldrig tårar 

utan handskar för att visa på svårigheter som homosexuella genomgick under AIDS-epidemin 

på 1980-talet. Homosexuella män blir här till en minoritet som Andragörs och undervisas om. 

Det går att dra paralleller till när exempelvis kvinnohistoria görs till en egen lektion i 

historieundervisningen. Läraren har goda intentioner då hen vill lyfta fram en grupp och en 

historisk händelse som hen uppfattar vara osynliggjord och som behöver upprättelse. Denna 

av toleranspedagogik tillhör det arbetssätt som Kumashiro (2006, s. 35-40) kallar education 

about the Other som är form av antiförtryckande pedagogik. Dock kan denna sortens 

pedagogik kritiseras för att den ofta omedvetet förmedlar en stereotypiserad bild av 

marginaliserade grupper istället för att ta upp orsaker till att vissa grupper marginaliseras. 

En av undersökningens frågeställningar var att ta reda på om det är möjligt att använda 

skönlitteratur i litteraturundervisningen för att problematisera normer. Resultatet visar att ett 

sådant arbetssätt inte är vad de intervjuade lärarna ägnar sig åt. Visserligen utifrån vad som 

kan utläsas av ovanstående diskussion har ett par av lärarna närmat sig ett normkritiskt arbete 
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med litteraturen trots att det inte har varit ett medvetet syfte från början. Orsaker till att lärarna 

inte arbetar normkritiskt kan tänkas vara att för vissa kan det vara ett problem med att få 

eleverna att läsa romaner överhuvudtaget och då blir ett problematiserande av normer 

sekundärt. Ytterligare orsaker till normkritikens frånvaro i litteraturundervisningen visas i 

vilken funktion lärarna anser att läsning i skolan ska fylla. En lärare (L7) framhåller till 

exempel att lust och nöje är litteraturens enda syfte och har inte för avsikt att använda 

litteraturen som medel för att göra eleverna till bättre människor. Detta kan kopplas till 

Perssons (2007, s. 123-137) diskussion om litteraturundervisningens tre huvudvärden: 

emotionella, kognitiva och formella, där (L7) är en förespråkare av läsningens emotionella 

värde medan resterande lärare fokuserar mer på läsningens kognitiva värde.  

Både Elisabeth Elmeroth (2012, s. 126) och Kevin Kumashiro (2002, s. 70) talar om 

undervisning som reproducerar normer och menar att sådan undervisning sker automatiskt 

och att det som är av vikt är att skärskåda sin egen undervisning och istället se till att inte 

reproducera de undervisningsmönster som kan leda till förtryck och utanförskap. Oavsett 

vilket syfte lärarna anser att litteraturundervisning har måste de alltid förhålla sig till vad som 

framställs i litteraturen eftersom reproduktion av normer sker automatiskt och omedvetet. Det 

framkommer i studien att ingen av lärarna reflekterar närmare över reproduktion av normer 

via litteratur och att ingen av dem anger det som syftet med litteraturundervisningen. Det 

betyder inte att de inte tycker att det är en viktig del av den generella undervisningen eller 

skolans fostransuppdrag att göra eleverna medvetna om orsaker till diskriminering. En 

informant beskriver ett exempel på hur en sådan situation kan se ut:  

 

på mitt program kommer ju till exempel bög upp typ ganska ofta och för mig är 

det inte okej att använda ett sånt ord som något kränkande liksom (.) […] då 

säger jag väl att det den sexualiteten är lika mycket värd som allt annat (.) och 

sen vill jag få dom och som förstå vad det är som gör att vissa ser typ bög eller 

homosexualitet som något som är fel dom har väldigt mycket fördomar (.) jag 

vill liksom att dom ska förstå dom orsakerna som finns bakom sådana 

fördomar (.) och det bästa är när man ser på liksom någon elev att där där 

spräckte jag myten liksom (L3). 

 

Lärarens agerande visar följaktligen ett exempel på hur lärare möter och försöker motarbeta 

fördomar i skolans dagliga arbete.  
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Pedagogiska konsekvenser av undersökningens resultat 

Konsekvenserna för lärarnas undervisning blir att chanser att belysa frågor om maktstrukturer, 

sociala normer och utanförskap inte tas upp i förhållande till litteratur vilket kan tänkas 

medföra att normer reproduceras och att den förändring av attityder och beteenden som en 

normkritisk pedagogik syftar till inte äger rum. Å andra sidan menar majoriteten av 

informanterna att de i litteraturundervisningen tar upp frågor om empati för andra människors 

livssituation, något som syftar till en mer tolerant människosyn och som skulle kunna främja 

ett mindre diskriminerande klimat. Ett exempel på hur en lärare ämnar göra eleverna mer 

toleranta är då hen använder Åsa Linderborgs bok Mig äger ingen eftersom att ”det är en 

sådan bok som öppnar upp eleverna så att dom ser att oj vad hon hade det jobbigt den här […] 

mitt liv kanske inte är fullt så jobbigt som jag själv har trott” (L1). Ytterligare ett exempel på 

denna typ av toleranspedagogik kommer från samma lärare som väljer att arbeta med Jonas 

Gardells Torka aldrig tårar utan handskar i syftet att eleverna ”fick upp ögonen för att det var 

synd om dom homosexuella då när aids kom och att dom ville ju inget annat än att ha sexuell 

njutning som vilken annan människa som helst” (L1). Läraren har följaktligen goda 

intentioner då hen vill framhålla grupper som avviker från samhällets norm. Vid en tolkning i 

ur ett normkritiskt perspektiv riskerar dock den goda avsikten gå något förlorad då 

undervisningen stannar vid specifika livsöden och utsatta grupper i samhället och det inte görs 

någon analys av bakomliggande strukturer och orsaker till människors olika förutsättningar 

som gör att vissa är mer utsatta än andra, både historiskt och i dagens samhällen. Den typen 

av toleranspedagogik förändrar alltså inte utan informerar bara om förtryck, menar 

förespråkare för normkritisk pedagogik (Bromseth 2010, s. 32; Kumashiro 2002, s. 31-40). 

Konsekvenserna skulle kunna tänkas bli att lärare fortsätter att reproducera normer, vilket 

gör att eleverna aldrig blir medvetna om varför vissa grupper ses som avvikande i samhället. 

Därför behövs en pedagogik i skolan som ifrågasätter normer och en bra början på det arbetet 

är att lärarna själva synliggör och problematiserar sina egna normer och värderingar eftersom 

dessa både medvetet och omedvetet överförs på eleverna. Det behövs även att eleverna 

medvetandegörs om hur de genom sociala praktiker är med om att skapa och upprätthålla 

normsystem. 
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Konklusion 

Undersökningens ansats har varit att undersöka hur svensklärare i gymnasieskolan motiverar 

sina litteraturval och om de har normkritisk relevans. Är litteraturen ett medel som används 

för problematiseringen av normen eller menar lärarna att litteraturen har en helt annan 

funktion? Resultatet av undersökningen har visat att de flesta av de tillfrågade lärarna anser 

att syftet med litteraturen är att träna elevernas empatiska förmåga genom att visa på 

människors livsöden genom historien. Vår tolkning av lärarnas utsagor är således att de inte 

anser litteraturundervisning vara en arena för att synliggöra och problematisera normer. Trots 

detta går det att utläsa att de ändå anser att normkritik är en viktig fråga, eftersom vissa av 

lärarna utifrån resultatet närmade sig ett normkritiskt arbetssätt även om det från början inte 

var en medveten intention. Något som kan tänkas tyda på att en vilja finns att angripa ett 

sådant arbetssätt, men att verktyg och kunskap är verktyg som saknas för att realisera ett 

normkritiskt förhållningssätt.  Vidare skulle det kunna tänkas att lärarna anammar ett 

normkritiskt arbetssätt i andra delar av undervisningen eller i sina respektive övriga ämnen, 

men det är inget denna studie har haft för avsikt att undersöka. Däremot skulle det vara 

intressant för framtida forskning att undersöka huruvida lärare arbetar normkritiskt eller inte i 

andra ämnen utöver svenskämnets litteraturundervisning.  

Lärare i skolan bör alltid ha elevernas bästa för ögonen och verka för att ingen elev ska 

behöva känna sig utsatt och diskriminerad. För en framtid där alla elever bemöts som 

individer, fria från kategoriseringar är en normkritisk pedagogik en viktig förutsättning. Ett 

normkritiskt perspektiv på pedagogik och skolans fostransuppdrag skulle kunna innebära att 

framtidens skola blir den likvärdiga skola läroplanen pläderar för. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrund 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 
- Hur många skolor? 
- Varför blev du lärare? 
 

Litteraturval 

- Frihet 
- Kanon 
- Resurser 
- Ämneslaget 
- Bibliotek 
- Allmän litteratursyn på skolan 
 

Syften 

- Varför ska elever läsa skönlitteratur i skolan? (syftet) 
-Förståelse för andra? 
-För att bli bättre människor? 
-Arbeta med normer? 

 

Praktisk erfarenhet 

- Exempel på hur du arbetat med litteratur? 
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Bilaga 2 

Transkriptionsguide 

 

(.) kort paus 

(...) lång paus 

 ord som inte uppfattas 

- avbrott 

(***) namn på personer, skolor eller platser som behövt anonymiseras 

[ord som utelämnats] 

(förklaring) 

Det som skrivs ut i kursivt är intervjuarens ord 

Det som skrivs ut i icke-kursivt är informantens ord 

 

 


