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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande uppsats är att ur ett intersektionalitetsperspektiv studera läromedel 

ämnade för litteraturundervisningen i svenskämnet för grundskolans senare år, mer specifikt 

årskurs 7–9. Genom en kartläggning av hur mänskliga litterära gestalter konstruerades i 

litteraturantologier så ämnade undersökningen belysa och tydliggöra de föreställningar och 

representationer av genus, sexualitet och etnicitet som förmedlades till eleverna. Frågeställningen 

som undersökningen utgick ifrån var följande: 

 

- Vilka konstruktioner av kön, sexualitet och etnicitet återfinns i antologierna? 

- Hur korrelerar litteraturantologierna med läroplanen och skolans värdegrund och 

uppdrag? 

 

En kritisk diskursanalys av Gleerups Portal texter, Natur & kulturs Ess i svenska – Antologi 6 och 

Bonnier utbildnings Texter direkt synliggjorde generella teman som var återkommande i de olika 

antologierna. Inom dessa teman reproducerades stereotypa normer och dikotomier vilka befäste 

en västerländsk könsmaktsordning. 

Läroplanen uttrycker tydligt att skönlitteraturen i undervisningen i svenskämnet ska fungera 

såväl identitets- som empatiutvecklande medan skolans värdegrund och uppdrag framhåller alla 

individers lika värde och okränkbarhet. De stereotypa konstruktionerna av mänskliga litterära 

gestalter i antologierna fungerade dock exkluderande och kunde även uppfattas som 

diskriminerande och kränkande. Därför kan antologierna inte sägas korrelera varken med 

läroplanen eller med skolans värdegrund och uppdrag, på ett sådant sätt som förväntas av 

samlingsverk producerade för att användas i undervisning inom grundskolan. 

 

 

Nyckelord: Grundskolans senare år, Svenska, Litteraturantologier, Kritisk diskursanalys, 

Intersektionalitet. 
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Bakgrund 

I skolans värdegrund och uppdrag görs alla människors lika värde tydligt och det uttrycks även att 

traditionella och förlegade normer aktivt bör motarbetas för att ge alla elever samma möjligheter 

oavsett förutsättningar.1 Dessa värden ska i teorin genomsyra skolan och undervisningen men i 

praktiken ser det i många fall annorlunda ut. Det talas inte tillräckligt ofta eller tillräckligt högt om 

de rättighets- och identitetsfrågor som berör så väl genus och sexualitet som etnicitet samt 

relationerna dem emellan.2 Att studera skolan ur ett intersektionalitetsperspektiv, där ingen social 

kategori är oavhängig än annan, är nödvändigt och relevant.  

Läromedel kan betraktas både som den mest lästa men också den mest spridda 

litteraturgenren i Sverige med tanke på det stora antal barn, ungdomar och vuxna som i något 

avseende studerar. De fyller ofta en viktig funktion i dessa olika typer av utbildningssammanhang 

och bör därmed i allra högsta grad betraktas som en viktig faktor i relation till skolans nyss 

nämnda värdegrund och uppdrag. Dock är det vanligt att både elever och lärare förhåller sig 

okritiska till läromedel och låter dem stå som representativa för både verklighet och sanning. 

Dessutom används läromedel inte sällan i sammanhang i vilka auktoriteter kanske inte alltid 

ifrågasätts i den utsträckning som sig bör med tanke på läroplanernas uppmaning till kritiskt 

tänkande.3 

I läroplanen för svenska i årskurs 7–9 uttrycks att skönlitteratur i undervisningen ska bidra till 

elevernas förståelse för sin omvärld samt belysa människors olika villkor och livs- och 

identitetsfrågor samtidigt som de utvecklar den egna identiteten.4 Utformningen av läromedel, 

och i detta fall i synnerhet själva urvalet av texter, i relation till just grundskolans värdegrund och 

uppdrag men även till läroplanen är således mycket relevant att studera. Detta för att bland annat 

undersöka hur väl skolans värdegrund och uppdrag korrelerar med läromedlen. Främjar 

läromedlen elevens identitetsutveckling och förståelse för andra människor eller medverkar de till 

den diskriminering baserat på olika faktorer som skolan aktivt ska motverka? 

Min undersökning syftar till att kartlägga och analysera de konstruktioner och föreställningar 

som förmedlas till eleverna genom urvalet av texter i litteraturantologier som är producerade med 

avsikt att användas i skolan. I och med detta är förhoppningen att min undersökning, utifrån ett 

skolperspektiv, ska utgöra ett litet och ödmjukt bidrag till den diskussion om relationer mellan 

litteratur och politik men framförallt litteratur och makt som kanske är viktigare nu än någonsin.5 

Denna diskussion, som ytterst berör kanonbegreppet, tar ofta sin utgångspunkt i Harold 

Blooms resonemang i The western canon där han hävdar att de författare och diktare som betraktas 

                                                
1 Lgr 11 (2011) Skolans värdegrund och uppdrag. 
2 Franck (2007), s. 5f. 
3 Långström & Viklund (2006), s. 101f; Ammert (2011), s. 17; Karlsson (2011), s. 45. 
4 Lgr 11 (2011) Kursplan i Svenska åk 7-9. 
5 Lönngren (2013), s. 20. 
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som kanoniska innehar en auktoritativ ställning i vår kultur. Shakespeare menar han var den 

främste, och uttrycker det till och med att ”Shakespeare är vår världsliga kanon”6 och att det är 

mot honom alla andra författare mäts. Kanon handlar enligt Bloom om estetiska kvalitetsnormer, 

särart och originalitet som litteraturen måste förhålla sig till. Det är alltså ett slags statisk 

kategorisering kring vad som anses som kvalitativ litteratur och detta har alltid varit (och är) till 

fördel för manliga författare även om den Anna Williams lyfter fram hur den feministiska 

forskningen på senare tid gjort försök att utvidga kanon. Bloom uttrycker själv att det går att 

idealisera, men enbart det, kring huruvida de estetiska normerna skulle ersättas av normer 

baserade på könspolitiska och etnocentriska hänsynstaganden, en diskussion som ständigt pågår 

bland både motståndare och anhängare till en litterär kanon.7  

Ann-Sofie Lönngren ställer sig frågan om den litterära kanon istället för kvalitativt bör vara 

representativt bestämd? Alltså om det bör finnas krav på en variation av verklighetsskildringar 

och författarskap där minoriteter skulle kunna kräva att vara representerade. Hon medger att det 

inte finns något svar på dessa frågor men det faktum att de ens går att ställa visar på en utveckling 

i diskussionen kring den litterära kanons varande.8  

Även om fokus i min undersökning inte kommer ligga på kanon så är det ändå relevant att ge 

en kortare bakgrund till detta begrepp och denna diskussion då urvalet av texter som elever 

presenteras för i skolan i allra högsta grad styrs av kanon och att samma kritiska perspektiv som 

jag lägger på texterna således också läggs på kanonbegreppet.  

                                                
6 Bloom (2000), s. 37. 
7 Bloom (2000), s. 27–56; Williams (1997), s. 37. 
8 Lönngren (2013), s. 19. 
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Forskningsöversikt 

Vilka konstruktioner av mänskliga litterära gestalter som möter eleverna när de läser skönlitterära 

texter inom skolans ramar tycks vara ett relativt outforskat område. Endast ett fåtal studier har 

gjorts och inom den forskningen finns luckor då de främst har varit fokuserade på antingen 

urvalet av skönlitteraturen per se, inte konstruktioner inom den, i antologier ämnade för 

gymnasieskolan eller i läseböcker för grundskolans tidiga år.  

Forskningsöversikten är indelad i två delar, Skönlitteraturen i skolan och Att konstruera en litterär 

gestalt eftersom min undersökning tangerar ett antal forskningsområden relaterade till detta. 

Skönlitteratur i skolan 

Skönlitteratur inom skolan, och då främst svenskundervisningen, finns det en betydande mängd 

forskning om. Forskning som berör urvalet av skönlitteratur och än mer specifikt i antologier är 

dock mer begränsat. 

Annica Danielsson har i sin avhandling Tre antologier – tre verkligheter. En undersökning av 

gymnasiets litteraturförmedling 1945–1975 studerat hur utvecklingen har sett ut inom svenskämnet 

under den i titeln nämnda perioden genom att ur ett tematiskt och litterärt perspektiv kartlägga 

urvalet av texter.9 Denna avhandling har inte varit relevant för mig att relatera till då fokus alltså 

har legat på texttyper och teman snarare än innehållet men bör ändå presenteras i en 

forskningsöversikt då den utgör en viktig del i forskningen om antologier. Detsamma kan sägas 

om Anna Williams som i sin avhandling Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i 

litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet studerar den kvinnliga representationen bland 

författarna i skönlitterära översiktsverk. Här ligger alltså fokus på författare och inte på texten 

vilket har gjort att den endast har studerats översiktligt och alltså inte fått en betydande roll i 

forskningsläget för min undersökning. Dock bör den ändå nämnas i en forskningsöversikt.  

Istället har forskning kring urvalet av texter inom svenskämnet så som Gunilla Molloys 

avhandling Läraren. Litteraturen. Eleven. En studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet samt Stefan 

Lundströms avhandling Textens väg. Om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans svenskundervisning 

utgjort den grund på vilken undersökningen har vilat. Den senare har fokuserat på orsaker till 

varför litteraturen som används i skolan hamnar där och vilka förutsättningar som ligger till 

grund för dessa val. Det intressanta menar Lundström är inte vilka texterna är utan orsakerna till 

att de väljs. Molloy skulle kunna sägas ta vid där Lundström slutar och tittar vidare på vad som 

sedan händer i mötet mellan lärare, elever och litteratur i skolan. Hon är också, i likhet med 

Lundström intresserad av att titta på anledningarna till varför lärare väljer en viss litteratur men 

också vilken intention de har med skönlitteraturen i undervisningen samt vilka 

                                                
9 Danielsson (1988) 
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meningserbjudanden eleverna serveras. I likhet med min undersökning så studerar hon dessa 

meningserbjudanden i relation till eleverna och deras olika förutsättningar att tillgodogöra sig 

dessa utifrån skolans värdegrund och uppdrag.10  

Angerd Eilard studerar i sin avhandling Modern, svensk och jämställd. Om barn, familj och omvärld i 

grundskolans läseböcker 1962–2007, som titeln antyder, läseböcker i grundskolans tidiga år ur ett 

intersektionalitetsperspektiv. Hon har en historisk ansats när hon kartlägger hur konstruktioner 

och representationer av genus, generation och etnicitet har sett ut och utvecklats under den 

studerade perioden. Detta för att synliggöra vilka diskurser och identiteter som har fått utrymme i 

skolans läromedel. Dessa diskurser och identiteter menar hon i kombination med de som 

konstrueras i det informationsbrus som omger oss generellt har en stor inverkan på vår 

självuppfattning samt är en stor del av vår identitetsskapande process. Att skola och utbildning är 

viktiga faktorer i denna process gör Eilard tydligt och hon studerar hur skolan inom ramarna för 

sin verksamhet men även utifrån värdegrunden bidrar till att verka för ett inkluderande av den 

sociokulturella mångfalden. Vilka identiteter samt vilken världsbild eleverna erbjuds, i likhet med 

Molloys studie, är centralt i hennes resultat till vilket jag också i stor utsträckning kommer relatera 

min egen undersökning.11   

Hur ungdomar vidare läser och tillgodogör sig texten är även det relevant i förhållande till min 

undersökning även om jag inte är fokuserad på receptionsanalys som sådan. Jag som vuxen, i en 

universitetskontext, läser och tolkar texter på ett sätt medan elever som barn eller ungdomar, i en 

skolkontext, läser och tolkar på ett annat sätt. Vi har olika läskulturer vilket är något som Helen 

Schmidl diskuterar i sin avhandling Från vildmark till grön ängel. Receptionsanalyser av läsning i åttonde 

klass i vilken hon uttrycker att skolläsningen per se kan betraktas som en stor läskultur som skiljer 

sig från lustläsning i hemmet. Syftet med avhandlingen är att studera och analysera elevers 

litterära reception och lässtrategier ur ett genusperspektiv. Att skönlitteratur i skolan enligt 

läroplanen ska fungera som ett medel för att öka elevernas empatiska förståelse för andra 

människors levnadsvillkor, är viktigt men Schmidl konstaterar hur enskilda läsare har olika 

förutsättningar, både inre och yttre, som påverkar hur en text mottas. Detta kan vidare kopplas 

till Appleyards teori om olika läsarroller i Becoming a Reader. The Experience of Fiction from Childhood to 

Adulthood där han menar att just tonåringars läsning syftar till en identitetsutveckling där 

ungdomarna strävar efter att lära känna sig själva. Utifrån detta perspektiv så tillskrivs den 

litteratur som erbjuds i skolan, både i form av antologier och annan skönlitteratur, en betydande 

roll.12 

Jag betraktar min undersökning som en punktinsats inom detta forskningsområde. Som 

ovanstående forskningsöversikt inom området visar, så finns vissa luckor att fylla då forskningen 

hittills främst har varit fokuserade på antingen antologier, skönlitteratur i skolan eller 

                                                
10 Molloy (2002); Lundström (2007). 
11 Eilard (2008), s. 20f. 
12 Appleyard (1991), s. 58; Schmidl (2008); Schmidl (2008), s. 16, 25f, 58. 
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konstruktioner inom läromedel – inte detta kombinerat. Min studie bör således betraktas som ett 

ödmjukt bidrag till denna gren inom forskning om skönlitteratur i skolan.  

Att konstruera en litterär gestalt 

Eliard studerar, som ovan nämnts, de sociala kategorierna genus, generation och etnicitet. Dessa 

kan inte betraktas som statiska kategorier utan är både dynamiska och föränderliga och något 

som beroende på kontext och samtid tillskrivs olika innebörd. Det finns ett otaligt antal studier 

som på något sätt har berört och försökt reda ut i hur sociala kategorier som dessa ska betraktas. 

Då min undersökning syftar till att studera relationer mellan skönlitteratur och 

identitetsutveckling samt förståelse för andra människors levnadsvillkor så är forskning som 

berör sociala kategorier i likhet med dessa på olika sätt högst relevant att relatera min 

undersökning till.  

Fanny Ambjörnsson studerar i sin avhandling I en klass för sig. Om genus, klass och sexualitet bland 

gymnasietjejer skapandet av femininitet, ideal och normer bland gymnasietjejer. Genus, klass och 

sexualitet är alltså centrala begrepp utifrån vilka hon undersöker hur feminina genuspositioner 

konstrueras inom en heteronormativ ordning. I avhandlingen görs tydligt hur femininiteten 

ständigt ställs i relation till vad Raewyn Connell kallar ”det dominanta genuset”13 – 

maskuliniteten.  Connell är en väletablerad maskulinitetsforskare och i Maskuliniteter studerar hon 

maskulinitetens sociala organisation, dynamik och historia. Hon har utkristalliserat huvudmönster 

inom maskuliniteten utifrån de praktiker och relationer som utgör den västerländska 

genusordningen, vilket jag i viss mån kommer relatera min undersökning till.14  

Även om varken Ambjörnsson eller Connell utgår från ett intersektionalitetsperspektiv så 

skulle deras syn på genus och andra meningsbärande kategorier ändå kunna relateras till detta 

vilket jag väljer att göra. De visar på hur relationer mellan kön och andra faktorer så som etnicitet 

och sexualitet är kontextberoende och ständigt påverkar och formar varandra om än från två 

olika perspektiv – femininitet och maskulinitet. Samma mönster återfinns i forskning om 

etnicitet, där fokus ligger på etnicitet men där det är oundvikligt att inte studera relationerna till 

kön, sexualitet och klass. 

Sabine Gruber studerar i sin avhandling Skolan gör skillnad. Etnicitet och institutionell praktik hur 

etnicitet produceras men också upprätthålls i sociala relationer där fokus ligger på skolan som 

institutionell praktik. Det görs i hennes studie tydligt hur etnicitet i likhet med genus är 

föränderligt och situationsbundet.  Även Ann Runfors studerar etnicitet i skolan i sin avhandling 

Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i skolan. Hon lägger 

fokus på att studera kategoriseringar av barn invandrade från andra länder och hur epitetet 

”invandrarbarn” ofta innebär generaliseringar då det tenderar att tillskriva dessa barn samma 

problembeskrivningar, förståelser, praktiker och ambitioner trots heterogeniteten inom gruppen 

                                                
13 Connell (2008) s. 121. 
14 Ambjörnsson (2003); Connell (2008). 
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är stor. Att de generaliseringar och kategoriseringar som etnicitet ger upphov till, inte bara i 

skolan utan även i samhället i stort, leder till eller är en följd av rasism diskuterar Ulrika 

Schmauch i sin avhandling Den osynliga vardagsrasismens realitet. Hennes syfte är att studera hur 

rasism hanteras av unga människor med bakgrund i Afrika med fokus på kontexter i vilka 

vardagsrasismens existens förnekas. Jag ämnar undersöka ett hur ett urval av skönlitterära texter 

producerar eller reproducerar generaliserande och stereotypa föreställningar kring människor med 

annan etniskt ursprung än västerländskt varför Schmauch avhandling är mycket relevant i relation 

till min undersökning.15 Hans Lorentz menar dock i sin avhandling Talet om det mångkulturella i 

skolan och samhället – En analys av diskurser om det mångkulturella inom utbildning och politik åren 1973–

2006 (2007) att det inte är möjligt att enbart undersöka förhållningssätt och konstruktioner av 

etnicitet i skolan utan det är även viktigt att titta på diskurserna och talet kring det mångkulturella 

i skolan generellt. Han analyserar i avhandlingen talet om det mångkulturella genom att studera 

hur det konstrueras i olika texter, både politiska och pedagogiska, vilket är relevant att relatera 

min undersökning till.  

Jag menar att det görs tydligt i forskningen, inom olika fält, att det inte obetänksamt går att 

skilja olika sociala kategorier åt utan att dessa ständigt betraktas i relation till varandra. Detta 

resonemang kommer att utvecklas nedan i teoriavsnittet. Viktigt att betona är dock att det även 

finns forskningsfält inom vilka sociala kategorier mycket väl kan betraktas som isolerade och inte 

ständigt samspelande med andra. Då detta inte har varit fokus för min undersökning har dessa 

forskningsfält inte studerats men det är viktigt att nämna att jag är medveten om dessa för att 

undvika att framstå som alltför kategorisk.  

                                                
15 Runfors (2003); Schmauch (2006); Gruber (2007) 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att studera och analysera läromedel ämnade för 

litteraturundervisningen i svenskämnet för årskurs 7–9 ur ett intersektionalitetsperspektiv. 

Genom att kartlägga konstruktioner av mänskliga litterära gestalter i litteraturantologier belyses 

och tydliggörs de föreställningar kring och representationer av genus, sexualitet och etnicitet som, 

baserat på urvalet av texter i antologierna, förmedlas till eleverna. 

För att göra detta har jag följande frågeställningar:  

- Vilka konstruktioner av kön, sexualitet och etnicitet förmedlas till eleverna i antologierna? 

- Hur korrelerar litteraturantologierna med läroplanen och skolans värdegrund och 

uppdrag? 
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Teoretiska utgångspunkter – Intersektionalitet  

Min undersökning kommer att ta avstamp i ett intersektionalitetsperspektiv. Intersektionalitet 

handlar om att identifiera intersektioner, korsningar, diskursiva såväl som materiella, som 

konstituerar och upprätthåller maktförhållanden och i och med det ojämlikhet. Dessa 

maktförhållanden uppstår i mötet mellan olika sociala hierarkier i människors relationer och 

identiteter. Beroende på hur och vilka relationer och identiteter som interagerar, eller rättare sagt 

intra-agerar som enligt Nina Lykke är ett mer adekvat begrepp i diskussioner och analyser utifrån 

ett intersektionalitetsperspektiv, så skapas i sin tur olika makthierarkier och 

normaliseringsprocesser som är såväl inkluderande som exkluderande.16  

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari skriver att intersektionalitet bör betraktas som ett 

alternativ till den genusvetenskap som de menar konstruerar kön utan att ta hänsyn till andra 

relevanta faktorer, sociala kategorier och föreställningar kopplade till exempelvis etnicitet, 

sexualitet och så vidare. De menar vidare att förtryck måste betraktas som något strukturellt som 

formuleras och förstärks på olika individuella, institutionella och strukturella nivåer och att 

intersektionen mellan dessa handlingar, praktiker, rutiner, normer och relationer utgör grunden 

för maktutövande och utsatthet.17 Ett intersektionellt perspektiv menar de alltså kopplar samman 

olika analysnivåer som inte kan separeras utan alltid är avhängiga varandra. Till exempel så menar 

de att könskonstruktioner alltid är rasifierade och tvärtom.  

Svårigheten med ett intersektionellt perspektiv är att det inte sällan, oreflekterat, används som 

ett verktyg för kategorisering och således leder till ett reproducerande och befästande av 

auktoritativ kunskap och strukturer istället för att problematisera komplexa maktstrukturer. Det 

måste alltid tas i beaktande att konstruktionen eller ”görandet”, av exempelvis meningsbärande 

sociala kategorier som genus, sexualitet och etnicitet ständigt återskapar förhållningssättet till de 

övriga kategorierna. Det är därför viktigt att inte betrakta intersektionalitet som additivt, det vill 

säga att nyss nämna kategorier och de subjektsformationer de resulterar i analyseras som separata 

strukturer som interagerar. Istället bör, den ovan nämnda, intra-aktionen vara i fokus.18 

De los Reyes skriver vidare att ovan nämnda sociala kategorier är, och måste betraktas, som 

föränderliga och ständigt under formering i en pågående historisk process. De ingår även i en 

hierarkisk ordning. Denna ordning har både en materiell och en ideologisk grund vilket gör att till 

                                                
16 Lykke (2005), s. 8; de los Reyes & Mulinari (2005), s. 8f, Eilard (2008), s. 29f. Lykke förklarar att en 
interaktion syftar till olika, avgränsade, komponenter som kolliderar i en intersektion dock utan att några 
ömsesidiga transformationer inleds. En intra-aktion däremot handlar om samspel och växelverkan mellan icke 
avgränsade komponenter, exempelvis subjektsformationer, som under samspelet och intersektionen smälter 
samman och transformerar varandra. Intra-aktion innebär också att icke-mänskliga faktorer så som materia, 
kropp, icke-mänskliga med mera kan lyftas in i en analys. 
17 de los Reyes & Mulinari (2005), s. 8f. 
18 Lykke (2003), s. 2, 6; de los Reyes & Mulinari (2005), s. 90, 123; Lykke (2005), s. 9 
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exempel genus och etnicitet måste problematiseras som två underordningsprinciper som är olika 

men interagerande (eller intra-agerande, för att använda Lykkes begreppsapparat). Detta förklarar 

hon vidare gör att inte bara en historisk konstruktion av ”genderiserad etnicitet” bör analyseras 

utan även hur olika diskurser om genus bidrar till återskapandet och bevarandet av etniska 

hierarkier.19 

Problemet med ett intersektionellt perspektiv kan vara, som bland andra Eilard men även 

Lykke pekar på, är dess omfattning. Det kan vid första anblick anses vara analytiskt ohanterligt då 

det finns en obegränsad mängd maktasymmetrier som kan studeras. Detta avfärdar dock Lykke 

som menar att en feministisk intersektionalitetsanalys grundar sig på urvalsprinciper som alltid 

innebär att vissa maktasymmetrier väljs framför andra beroende på sammanhang och 

studieobjekt. Reflektioner kring och motivering av in- och exkludering av maktasymmetrier är 

dock nödvändig.20  

Teoretiska begrepp 

De meningsbärande kategorier som min undersökning grundar sig i är genus, sexualitet och 

etnicitet. Lykke menar att genus är en strategisk viktig kategori att utgå från i en intersektionell 

analys på grund av sin politiska och analytiska betydelse med tanke på hur könsmaktsbaserat 

samhället (och skolan) är.21 På likande sätt motiverar de Los Reyes och Molina att etnicitet, i 

dagens mångkulturella samhälle, inte går att bortse från i genus- och/eller 

intersektionalitetsanalyser. De menar att etnicitet länge har marginaliserats när det egentligen bör 

betraktas som en självklar faktor att ta hänsyn till i en analys.22  Att vidare inkludera sexualitet i en 

analys där genus ingår, anses framförallt av queerteoretiker, som oundvikligt då sexualitet 

betraktas som en ofrånkomlig del av förståelsen av genus. 23 Borttaget stycke. 

Genus 

Definitionen av genus är omdebatterad bland forskare men Fanny Ambjörnsson, som är 

influerad av Judith Butler24, menar att det finns en enighet kring att genus bör betraktas som en 

kulturellt konstruerad maktordning som är fokuserad på föreställningar om manligt och kvinnligt. 

Vad som konnoteras manligt och kvinnligt är alltså kulturellt och socialt skapat. Ambjörnsson 

ansluter sig till ett poststrukturalistiskt perspektiv i vilket genus betraktas såsom inte existerande 

bortom våra handlingar. Det är alltså en process som ständigt måste upprepas och återskapas för 

                                                
19 de los Reyes (2012), s. 44. 
20 Lykke (2003), s. 53 
21 Lykke (2003), s. 53 
22 de los Reyes (2012); de los Reyes & Molina (2012); de los Reyes & Molina & Mulinari (2012) 
23 Ambjörnsson (2003), s. 13–16, 105, 109; Ambjörnsson (2006) s. 112f. 
24 Butler (2006). 
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att det ska vara övertygande. Detta gör att genus inte kan betraktas som ett statiskt tillstånd utan 

något som ständigt pågår.25  

Jag väljer i min undersökning att i likhet med Ambjörnsson betrakta genus ur ett 

poststrukturalistiskt perspektiv. Detta för att studera handlingar av och egenskaper hos 

gestaltningarna av människor i texterna och hur dessa resulterar i konstruktioner kring kön och 

genus som vidare kan betraktas som mer eller mindre problematiska för eleverna att möta i 

relation till skolans värdegrund och uppdrag samt läroplanen.  

Sexual i t e t  

”Att genus är något som ständigt skapas innebär inte att skapandet kan se ut hur som helst”26 

skriver Ambjörnsson och syftar på den i samhället rådande heteronormativa ordningen. 

Heteronormativitet handlar om hur vissa könsmässiga relationer, egenskaper och beteenden är 

mer godtagbara och accepterade än andra, och att detta kan relateras till den heterosexuella 

normen.27 

Med sexualitet avser varken Ambjörnsson eller jag enbart sex i fysisk bemärkelse så som 

samlag eller annat typ av könsumgänge. Det handlar istället om den ordning av relationer såväl 

sociala som fysiska men även på vilket sätt till exempel känslor och kommunikation mellan 

människor gestaltas och beskrivs i texterna. Detta tangerar och i viss mån glider in på den 

queerteoretiska arenan inom vilken man förutom att erkänna att det finns en hierarkisk ordning 

genusrelationer emellan, även studerar hierarkier inom sexualitet. Enligt queerteoretiker är 

heterosexualiteten i sig inte är något enhetligt, allomfattande eller naturligt utan det finns olika 

typer av ”heterosexualiteter” som förhåller sig mer eller mindre till heteronormen och således 

betraktas som mer eller mindre accepterade.28  

I min undersökning kommer jag studera vilka sexualiteter och uttryck för sexualitet som 

eleverna möter i texterna och hur stark heteronormens position är.  

Etnic i t e t  

Paulina de los Reyes skriver att etnicitet länge, oproblematiserat, har används som en metafor för 

maktlöshet och utanförskap vilket hon dock menar inte kan betraktas som en självklar 

association.29 Genusforskningen menar hon under en lång tid har bortsett från etnicitet och 

snarare varit koncentrerad kring ett, framförallt, kvinnokollektiv som varit etniskt homogent. På 

samma sätt har forskning rörande exempelvis invandrare i Sverige varit präglad av en tydlig 

                                                
25 Ambjörnsson (2003), s. 11ff. 
26 Ambjörnsson (2003), s. 13.  
27 Ambjörnsson (2003), s. 13. 
28 Ambjörnsson (2003), s. 13ff. 
29 de los Reyes (2012), s. 43. 
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genusblindhet. Detta visar hur relationen dessa begrepp emellan således länge har varit icke-

existerande och komplex.30  

De los Reyes skriver att hon anknyter till en forskningstradition vilken betraktar etnicitet som 

en social kategori. Alternativet hade varit att istället se det som en benämning för kulturella drag 

och/eller traditioner som är gemensamma för en specifik folkgrupp.31 Jag väljer att i likhet med 

de los Reyes använda etnicitet som beteckning för en social kategori som tillskrivs mer eller 

mindre betydelse beroende på vilket sammanhanget är.  

 

Syftet med denna undersökning är alltså studera hur nyss nämnda meningsbärande kategorier 

intra-agerar och vilka konstruktioner av mänskliga litterära gestalter, som ett resultat av denna 

intra-aktion, det är som förmedlas till eleverna. Hur analysen av litteraturantologierna, som en 

kommunikativ handling i den diskursiva praktik som skolan utgör, har utförts utvecklas vidare i 

följande metodavsnitt.  

 

                                                
30 de los Reyes (2012), s. 33ff. 
31 de los Reyes (2012), s. 37, 45. 
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Metod och material 

I min undersökning studerar jag, som tidigare nämnts, litteraturantologier som används i 

svenskundervisningen för årskurs 7–9 ur ett intersektionalitetsperspektiv för att sedan sätta det i 

relation till skolans värdegrund och uppdrag. Detta innebär att textanalys är en relevant metod att 

använda. Som Bergström och Boréus tydliggör så handlar textanalys om att betrakta texters olika 

relationer till människor samt hur de avbildar, reproducerar eller ifrågasätter olika faktorer och 

fenomen, till exempel makt.32 

Dock menar Fairclough att en fristående textanalys inte är tillräckligt omfattande i studier som 

ämnar belysa texters strukturella och kulturella processer samt koppling till samhället. Därför 

analyserar jag, mer specifikt, urvalet av texterna i antologierna genom en kritisk diskursanalys för 

att visa hur de producerar och reproducerar konstruktioner av genus, sexualitet och etnicitet. 

Detta för att synliggöra de värden och föreställningar som förmedlas till eleverna genom 

skönlitteraturen i skolan.33 

Kritisk diskursanalys 

När det talas om diskurs så är det ofta det skrivna eller talade språket som åsyftas. Dock kan 

begreppet utvidgas till att även innefatta andra meningsskapande uttryck så som till exempel 

bilder, filmer och diagram samt andra icke-verbala kommunikationshandlingar så som 

kroppsspråk. Inom diskurser produceras, återskapas och/eller förändras kunskap och sociala 

identiteter vilket i sin tur påverkar de maktrelationer som diskurserna skapar eller upprätthåller. 

Språket och övriga semiotiska uttryck betraktas som handlingar som är såväl socialt konstruerade 

som socialt konstruerande. Den kritiska diskursanalysen fokuserar på just detta och studerar 

spänningar mellan det konstruerade och det konstruerande. Fokus när det kommer till kritisk 

diskursanalys, menar Fairclough, är relationerna mellan diskurser och sociala strukturer och 

praktiker. Han har utifrån detta utarbetat en analysmodell bestående av tre dimensioner vilka är 

baserade på användandet av språket. I studier av kommunikativa händelser, så som läromedel i 

skolan, studeras alltså dessa i den diskursiva praktik vilken skolan utgör. Skolan betraktas vidare 

befinna sig i en social praktik som präglas av vissa värden, normer och strukturer. Det är alltså 

både texten och kontexten som är relevant i en kritisk diskursanalys. Hur sociala strukturer, 

handlingar och praktiker är tätt sammankopplade med språket på olika vis, är mer eller mindre 

tydliga för betraktaren. Till exempel så är kopplingar mellan språkbruk och maktutövande sällan 

                                                
32 Bergström & Boréus (2012), s. 20. 
33 Winther, Jørgenson & Phillips (1999), s. 72. 
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tydliga för oss förrän vi väljer att aktivt studera det. Då blir det plötsligt uppenbart vilken 

betydande maktfaktor språket är.34  

I likhet med Fairclough och Eilard betraktar jag kunskap, maktrelationer och sociala 

identiteter som något föränderligt och dynamiskt som både skapas och återskapas genom all 

kommunikation. Den kritiska diskursanalysen synliggör texters funktion i producerandet och 

reproducerandet av dessa faktorer, men även hur dessa konsumeras. Således fungerar kritisk 

diskursanalys som ett bra verktyg att studera läromedel med hjälp av.35 

Eilard använder sig i sin studie, vilken min undersökning i vissa avseenden påminner om, av 

kritisk diskursanalys vilket hon menar synliggör texters funktion i (re)produktionen av bland 

annat maktdominans och kunskap. Hon menar att läseböcker, som kommunikationshandlingar, 

är en del av det samspel i vilket texter och diskurser både formar och formas av – alltså både 

konstituerar och konstitueras av – sociala samhällsideal och den kontexten (skolan) de befinner 

sig i. Den kritiska diskursanalysens funktion är att synliggöra dessa konstruktioner och deras 

position i samhällets maktstrukturer.36 

Viktigt att till sist betona är jag med ett diskursanalytiskt tillvägagångsätt inte enbart har för 

avsikt att visa på en generell och enhetlig bild av texterna utan även att synliggöra deras 

heterogenitet.37  

Material och urval 

Materialet som min undersökning kommer ta avstamp i är som nyss nämnt litteraturantologier 

ämnade för undervisning i svenska i årskurs 7–9 i vilka både modern och äldre prosa, lyrik och 

dramatik återfinns. Dock har jag valt att inte inkludera lyrik i min undersökning utan enbart 

fokusera på prosa och dramatik. Anledningen till det är att lyrik betraktas som en annan genre än 

dramatik och prosa och kräver således specifika analysverktyg vilket inte hade rymts inom 

undersökningens begränsade omfång. Avgränsningen till prosa och dramatik känns därför 

naturlig. Dock ska poängteras att även prosa och dramatik är två skilda genrer men att dramatik, i 

utskrivet format, ändå kan analyseras på liknande sätt som prosa då repliker kan betraktas som en 

dialog eller monolog från en roman eller novell.  

Materialet utgörs av tre antologier, Portal – texter, Ess i svenska – antologi 6 och Texter direkt, från 

tre av de största förlagen när det kommer till läromedel – Gleerups, Natur och Kultur samt 

Bonnier utbildning (numera Sanoma utbildning).38 Urvalet har baserats på de senast producerade 

antologierna då jag ämnar visa på konstruktioner som elever möter idag (eller de konstruktioner 

                                                
34 Fairclough (1995), s. 54f; Winther Jørgensen & Phillips (1999), s. 74; Eilard (2008), s. 54ff; Bergström & 
Boréus (2012), s. 373–378. 
35 Eilard (2009), s. 98f; Bergström & Boréus (2012), s. 375f. 
36 Eilard (2008), s. 54ff; Eilard (2009), s. 98f; Bergström & Boréus (2012), s. 378. 
37 Eilard (2008), s. 414. 
38 SOU 2012:10, s. 294.  
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som förlagen vill att eleverna ska möta idag, då det är möjligt att många skolor använder äldre 

antologier i undervisningen) och inte att ge en historisk överblick. Anledningen till att urvalet har 

begränsats till tre antologier är att ett material bestående av färre enbart hade visat på variationer 

inom antingen en antologi eller mellan två, och att flera hade inneburit ett alltför omfattande 

material att analysera inom formatet examensarbete. Tre antologier menar jag är nog för att 

presentera ett helhetsperspektiv inom vilket ”variationer” istället blir reproducerade mönster och 

diskurser vilket är vad jag ämnar studera.39  

Antologierna syftar alla till att uppmuntra elevernas lust till läsning samt främja en kulturell 

utveckling hos eleverna.40 Texter Direkt syftar även till att eleverna ska få insyn i andra människors 

känslo- och tankeliv.41 Det studerade materialet utgörs av totalt 94 texter och varje antologi 

omfattar totalt 270–350 sidor där en betydande majoritet utgörs av prosa med inslag av 

dramatik.42 Lyrikavsnitten i Portal texter och Ess i svenska – Antologi 6 är ungefär 25 respektive 20 

sidor och i Texter direkt finns inget lyrikavsnitt överhuvudtaget. I Portal texter finns även avsnitt 

som berör vetenskapliga texter samt bloggar. De har även inkluderat relativt omfattande 

författarporträtt. Dessa avsnitt och porträtt har i likhet med lyrikavsnitten inte inkluderats i 

undersökningen. De studerade textutdragen är mellan tre och tio sidor långa och följs i Ess i 

svenska – Antologi 6 och Texter direkt av diskussionsfrågor för eleverna att arbeta vidare med. Detta 

finns inte i Portal texter där texterna får stå för sig själva. I Ess i Svenska – Antologi 6 och Texter 

Direkt är texterna indelade efter olika teman så som ”kärlek”, ”vänskap” eller ”jordens framtid” 

medan texterna i Portal texter istället är indelade efter genrer så som ”sagor”, ”romaner” och 

”noveller”.  

I Portal texter är texterna i vissa fall återberättade av redaktörerna och således inte autentiska. 

Detta har gjort att redaktörernas egna röster ibland kan ”höras” genom den berättade texten. I 

vissa fall är dessa röster värderande eller moraliserande vilket skulle kunna betraktas som 

problematiskt. Jag har dock valt att betrakta det som en intressant analysaspekt och kommer 

således inte bortse från detta då det är en del i texten som möter eleven.  

Vad har studerats? 

När jag har studerat materialet har jag kartlagt alla konstruktioner av mänskliga litterära gestalter, 

såväl protagonister som bigestalter, i texterna utifrån attribut relaterade till genus, sexualitet och 

etnicitet. Detta resulterade i några övergripande teman och mönster vilka har fungerat som en bas 

på vilken undersökningen sedan har vilat. Dessa är En stereotyp genusdiskurs, ”Traditionstyngda och 

främmande invandrarkulturer” samt Sexualiteten och lusten. Det kan tyckas motsägelsefullt att i en 

intersektionalitetsanalys, som handlar om att studera intra-aktioner mellan olika maktstrukturer, 

                                                
39 Lyberg Mogensen, Ollars & Lindskog (2010); Heimer (2011); Bohlin et al (2014). 
40 För en diskussion om ”kanon” se ”Bakgrund”  
41 Heimer (2011) 
42 Se bilaga 1. 
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kategorisera utifrån nämnda teman. Dock har det för läsvänligheten skull varit nödvändigt. Det 

gör uppsatsen mer lättillgänglig och mer hanterbar vilket är viktigt i en intersektionalitetsanalys 

som annars kan tendera att te sig ohanterbar på grund av dess omfattande analysmöjligheter. Det 

är även viktigt att ta i beaktande att trots att en intersektionalitetsanalys syftar till att visa på intra-

aktioner mellan maktassymmetrier så är det inte nödvändigt att i alla sammanhang tillskriva de 

olika asymmetrierna lika stor betydelse. Det är den dynamiska samverkan asymmetrierna emellan 

som är viktigt och i vissa analyser kan etnicitet väga tyngre än genus och vice versa.43 Därför 

utgår undersökningen från ett, vid första anblick, kategoriskt tematiserande men fokus ligger på 

intra-aktionen inom dessa teman.  

Jag kommer i min undersökning utgå från att de litterära gestaltningarna av människor 

identifierar sig med det biologiska kön som deras författare har tillskrivit dem. Något annat 

tillvägagångssätt hade inneburit en teoretisk diskussion och analys som för formatet 

examensarbete hade varit alltför omfattande och komplex. För att relevanta slutsatser ska kunna 

dras är en krass definition som denna nödvändig även om jag är medveten att det finns fler 

dimensioner och nyanser att ta hänsyn till. Det praktiska tillvägagångssättet kommer vara att jag 

utgår från de personliga pronomen som nämns i samband med personbeskrivningar och tillskriva 

dem en könstillhörighet utefter det. Om personliga pronomen inte existerar så kommer jag 

benämna dessa gestaltningar av människor med pronomen ”hen” i min analys och diskutera 

dessa utifrån just en avsaknad av pronomen. Detta innebär också att jag kommer använda 

begrepp så som ”kvinnlig sexualitet/homo- och heterosexualitet” och ”manlig sexualitet/homo- 

och heterosexualitet” för att kunna göra relevanta och adekvata analyser även om jag är medveten 

om att också detta är att skrapa på ytan av något som är mer mångfasetterat än så.  

Jag kommer vidare enbart att basera de mänskliga litterära gestalternas etnicitet och ursprung 

på vad som i klartext uttrycks i texterna. Jag gör alltså inte några godtyckliga värderingar eller 

tolkningar baserat på namn eller dylik. 

Det är enbart konstruktionerna i textutdragen i antologierna som kommer studeras och 

analyseras. Omständigheter, händelseförlopp eller karaktärsbeskrivningar som återfinns i andra 

delar av originalkällan, vilket kan vara en roman, kommer således inte inkluderas i analysen. Inte 

heller författaren eller samtiden i vilken originalkällan tillkom tas i beaktande även om 

konstruktioner som vi ifrågasätter idag betraktades som norm då – det är alltså hur 

konstruktionerna uppfattas idag som är intressant.44 Ett relevant exempel i relation till detta är 

censureringen av Astrid Lindgrens Pippi Långstrump-böcker vilken visar att det är hur Pippi 

Långstrump läses, tolkas och förstås idag som är det viktiga och inte hur den lästes, tolkades, eller 

förstods då. Censureringen visar också på hur det finns en förståelse kring att texter inte alltid 

                                                
43 Lykke (2003), s. 52. 
44 Jämför med Roland Barthes: Från verk till text i Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia (red.), Modern 
litteraturteori: från rysk formalism till dekonstruktion. D. 2, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 1993 (s. 380–388) samt 
Barthes, Roland (1984). Image, music, text. London: Flamingo 
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kommer att analyseras, utan enbart ”lustläsas” vilket innebär att det inte alltid reflekteras kring 

negativa eller direkt farliga konstruktioner, ord eller uttryck som återfinns i originaltexten.45 

Texter producerar och reproducerar kunskap, maktrelationer och sociala identiteter oavsett när 

de är skrivna. Det kan leda till att negativa, kränkande eller opassande konstruktioner 

reproduceras och normaliseras och att barn (eller vuxna) skulle kunna hävda att ”Jag får säga 

neger även om det kan uppfattas kränkande för det står ju i Pippi”. Av den anledningen är det 

både möjligt och relevant, menar jag, att bortse från originaltexten och dess samtid och fokusera 

textutdraget i en nutid, då det är hur de texterna läses idag som är intressant att studera. 

En aspekt av läromedelsanalys som inte påverkar undersökningen men som ändå måste tas i 

beaktande är det faktum att läromedel är ”kommersiella produkter på en global mediemarknad”46 

och något som ofta produceras och utformas på initiativ av förlagen. De är alltså inte enbart 

artefakter avsedda för kulturella eller pedagogiska syften utan även produkter som förlagen vill 

sälja. Det faktum att det är en homogen marknad med ett fåtal företagskonglomerat som 

kontrollerar produktion och distribution gör att det är några få, även om utformningen föregås av 

marknadsundersökningar, som styr vilka texter och i och med det vilka litterära gestaltningar av 

människor och omvärlden som det är som eleverna möter.47 Detta skulle kunna betraktas som 

problematiskt i och med att kapitalistiska och ekonomiska ramfaktorer i grund och botten får 

styra undervisningen.48   

Etiska aspekter 

Då jag i min undersökning enbart behandlar läromedel som är offentligt tryckt material så finns 

inga etiska aspekter att ta hänsyn till. De tolkningar och återgivelser av texten som jag gör bör 

dock ändå sträva efter att göra texten rättvisa. 

 

                                                
45 Se till exempel: http://www.svt.se/kultur/svt-rensar-ut-rasismen-ur-pippi-langstrump (hämtad 2015-06-
11);  
46 Eilard (2008), s. 26. 
47 Eilard (2008), s. 26. 
48 Lindström & Pennlert (2013), s. 45 
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Resultat och analys 

De tre studerade antologierna innefattar, som tidigare nämnt, en variation av texter inom prosa, 

dramatik och lyrik vilka de två förra generna är vad som studeras i denna undersökning. Även om 

jag inte ämnat studera skillnader mellan antologierna, och då i förlängningen förlagen, så kommer 

det ändå i texten göras tydligt från vilka antologier de kvalitativa exemplen återfinns samt vem 

som är författare till originalkällan. Den kvalitativa diskursanalysen av texterna utifrån ett 

intersektionalitetsperspektiv kommer även, i viss mån, belysas med kvantitativ information för 

synliggöra övergripande mönster.  

Analysen är som nämnts i metod delen indelade i följande teman: En stereotyp genusdiskurs, 

”Traditionstyngda och främmande invandrarkulturer” samt Sexualiteten och lusten. En stereotyp genusdiskurs 

är även indelad i två underteman: Den konstruerade skönheten och Aggressiviteten och de förbjudna 

tårarna. Analysen relateras löpande till tidigare forskning för att stärka resultatens validitet och de 

teoretiska utgångspunkterna är ständigt underliggande i analysen och fyller en dekonstruerande 

funktion.  

En stereotyp genusdiskurs 

Den konstruerade skönheten 

Hon granskade sin nakna kropp i spegeln och tyckte att hon hade blivit tjock. Det fick 
vara slut med chips och glass om kvällarna. Efter att ha letat ett tag i garderoben 
bestämde hon sig för ett par andra jeans än dagen innan och en vit topp – hon gillade 
egentligen de svarta bättre, men det fick absolut inte se ut som om hon hade samma 
kläder flera dagar i rad. Hon[…] satte sig framför spegeln och upptäckte två stora finnar 
som hon klämde och sminkade över […] Hon fyllde i läpparna med konturpenna, 
toppade med genomskinligt läppglans, synade sig själv i spegeln en sista gång och kände 
sig nöjd. Nu kunde Mario få kolla så mycket han ville.”49 

I utdraget av Mats Berggrens bok Det finns inga skridskor i öknen i Natur och Kulturs Ess i svenska – 

Antologi 6 möter vi Sofia. Hon går i sjuan och strävar efter att tillhöra den grupp i skolan som 

benämns som populära och tuffa. Kraven på utseende är höga och Sofia lägger ner mycket tid för 

att leva upp till dessa. Om det är för sin egen eller andras (till exempel Mario) skull framgår inte 

utan det framställs som en omständlig självklarhet och åliggande som ingår i rollen att vara 

kvinna. Och för att vara kvinna finns det många regler och normer, just kring den kvinnliga 

kroppen, som Sofia måste förhålla sig till och flera av dem blir tydliga enbart i citatet ovan. Hon 

får inte väga för mycket, inte ha finnar, inte ha fel kläder och ovanpå det krävs smink för att hon 

ska känna sig nöjd – komplett.  

                                                
49 Lyberg Mogensen, Ollars & Lindskog (2010), s. 41 
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I en övergripande analys av alla tre antologier så är berättelsen om Sofia inte unik utan 

liknande konstruktioner återfinns i flera texter.50 Det kvinnliga utseendet och den kvinnliga 

kroppen får ofta en central roll i berättelserna både som en symbol för ett inkluderande och ett 

exkluderande. Det kan också betraktas som ett kapital, som en människa kan inneha mer eller 

mindre av, precis som när det kommer till ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. Kroppen 

betraktas då som en social produkt och kapitalet är den fysiska attraktiviteten.51 Kapital, i olika 

form, går inte sällan hand i hand med just ett inkluderande eller exkluderande vilket gör att om 

utseende tillskrivs ett kapitalepitet så måste det betraktas som betydande maktfaktor. Berättelsen 

om Sofia visar tydligt på att så är fallet då hon genom bland annat sitt utseende har ambition, och 

uppenbarligen möjlighet, att klättra i hierarkin inom skolan.  

 Men vad är fysisk attraktivitet och vad är det för krav och normer som de kvinnliga 

karaktärerna måste förhålla sig till? En parallell till Ambjörnssons studie är här relevant. I den 

diskuterar hon en ”normativ femininitet” – ett respektabilitet- och moderationsideal – till vilken 

gymnasietjejerna i hennes studie förhåller sig mer eller mindre. Denna femininitet handlar om ett 

visst, eftersträvansvärt, beteende samt om hur vissa egenskaper och yttre attribut värderas högre 

än andra.52 Denna normativa femininitet skulle eventuellt kunna beskrivas som universell då det 

är tydligt att de litterära konstruktionerna av kvinnor i antologierna också kan sättas i relation till 

den. Den normativa femininiteten kan betraktas som en hårfin gräns vilken de kvinnliga 

karaktärerna (men också tjejerna i Ambjörnssons studie) balanserar på. Till sin hjälp har de olika 

attribut så som smink och kläder som är centralt i många av de kvinnliga karaktärernas 

självbetraktelse och självuppfattning. Exemplet ovan, med Sofia, är återigen mycket talande men 

det återfinns liknande konstruktioner på betydligt fler ställen. Två exempel på hur det kan se ut är 

i Gull Åkerbloms bok Pizza med svamp och ost i Ess i svenska – Antologi 6 och i Anita Lykull Eklunds 

bok Linnea, kom hem! i Texter Direkt. I den förra så hade några tjejkompisar till huvudpersonen 

Moa ”dansat runt varandra i hallen, speglat sig i spegeln från alla håll. Nya kläder. Nya skor. Rosa 

läppstiftsmunnar. Mycket svart mascara.”53 innan de skulle gå på disco och i den senare så går 

huvudpersonen Timjan, som förlorat sin bästa vän i tsunamin, in på toaletten efter att hon gråtit 

och ”[g]nodde bort det svarta kring ögonen. La på ny mascara. Plus ögonskugga med silverblänk. 

Det var ju trots allt födelsedag. Det gällde att hålla stilen, liksom.”54 Det blir alltså tydligt hur 

smink och kläder är viktigt när det kommer till ”att hålla stilen” – vara respektabel – i olika 

sammanhang. 

Dock ska det poängteras att det inte bara är för kvinnornas egen självuppfattning som dessa 

attribut, och utseendet, framställs spela en stor roll utan även i de manliga, heterosexuella, 

                                                
50 Se till exempel: Lyberg Mogensen, Ollars & Lindskog (2010), s. 53–62, 164–174; Heimar (2011), s. 26–31, 
168–179; Bohiln et al (2014), s. 
51 Skeggs (2000), s. 164. 
52 Ambjörnsson (2003), s. 57, 63 
53 Lyberg Mogensen, Ollars & Lindskog (2010), s. 11 
54 Heimer (2011) s. 319 
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karaktärernas betraktelser och värderingar av kvinnan och hennes kropp så tillskrivs dessa attribut 

inte sällan en central roll. Återigen så är det första citatet från Det finns inga skridskor i öknen ett 

mycket tydligt exempel.  ”Nu kunde Mario få kolla så mycket han ville”55 visar på hur mannen 

ges en observerande, värderande och heterosexuell roll. Mönstret återkommer även i andra texter 

så som i Ivanhoe i Portal texter av Walter Scott i vilken mannen som vinner tornerspelen får välja ut 

”skönhetsdrottningen”56 och i Anita Lykull Eklunds bok Linnea, kom hem! i Texter direkt där 

caféägaren uttrycker ”– [d]et var värst, mumlade sura gubben. En av er måste vara riktigt 

godissugen. Är ni inte rädda om figuren, he he!?”57. Att mannen tillskrivs just en observerande, 

värderande och heterosexuell roll styrks av Ambjörnsson som menar att mannens som 

bekräftande verkar vara en viktig del i tonårstjejernas kropp- och utseendediskurs. Att betraktas 

som heterosexuellt gångbar, genom en ”heterosexuell bekräftelse” visar sig vara tätt knutet till 

den normativa femininiteten vilket alltså tydligt återspeglas i texterna i antologierna.58 En vidare 

diskussion kring heteronormen återkommer jag till längre fram i undersökningen.  

Textutdraget från Det finns inga skridskor i öknen visar inte bara på hur den normativa 

femininiteten efterlevs med hjälp av bland annat yttre attribut så som kläder och smink, utan det 

visar även hur dessa attribut likaväl, enkelt, kan vara orsaken till ett snedsteg från den ovan 

nämnda balansgången. Ett exempel är hur Sofia beskriver sin kvinnliga lärare som oförmögen att 

hantera smink och liknar hennes frisyr vid en svamp.59 I relation till detta exempel blir den 

heterosexuella bekräftelsens stora betydelse än mer tydlig då Sofia uttrycker ”[f]ör hon hade väl 

knappast en man som kunde upplysa henne hur hon såg ut?”60. Här tillskrivs mannen återigen en 

roll som heterosexuell men även som värderande och bedömande av det kvinnliga utseendet.  

Bortsett från Det finns inga skridskor i öknen finns det fler exempel på hur ytliga attribut används 

för att uttrycka kvinnliga karaktärers förhållningssätt och relation till den normativa femininiteten. 

I utdraget av Inger Edelfeldts bok Duktig pojke i Texter Direkt beskrivs en tjej som ”övermålad”61 

och i utdraget av Camilla Lagerqvists bok Det brinner i mitt huvud i samma antologi beskrivs 

kvinnan som omålad och blek62. Båda kvinnorna blir betraktade ur ett manligt perspektiv. 

Paradoxalt syftar alltså både ”övermålad” och ”omålad” till ett snedsteg från den fina gränsen för 

respektabilitet och moderation som den normativa femininiteten grundar sig i. Det görs alltså 

tydligt hur en kvinna både kan ha svårt att leva upp till den normativa femininiteten men att hon 

även kan passera en gräns för vad som räknas som respektabilitet och moderation.63 

                                                
55 Lyberg Mogensen, Ollars & Lindskog (2010), s. 41 
56 Bohlin et al (2014) s. 168 
57 Heimer (2011), s. 319 
58 Ambjörnsson (2003), s. 119f, 169 
59 Lyberg Mogensen, Ollars & Lindskog (2010), s. 42 
60 Lyberg Mogensen, Ollars & Lindskog (2010), s. 42 
61 Heimer (2011) s. 112 
62 Heimer (2011) s. 277. 
63 Ambjörnsson (2003) s. 169ff 
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Att den normativa femininiteten är komplex att förhålla sig till är alltså tydligt. Det kan dock 

tas till ytterligare en nivå där social status tillskrivs en stor betydelse. Två mycket talande exempel 

på detta återfinns i Texter Direkt. I Kjetil Johnsens bok Den farliga kyssen skildras Benedicte som 

”hade extra rött över kindbenen och rosa läppar. Hon såg utmanande ut – och det klädde henne 

precis som allt annat också klädde henne”. Benedicte skulle kunna säga tangerar det ovan nämnda 

”övermålade” men blir av sin (kvinnliga, heterosexuella) betraktare godkänd. Benedicte beskrivs 

ha en hög social status och det kan vara därför hon kan tänja på gränsen till vad som betraktas 

som respektabilitet och moderation.64 I Jonas Gardells En komikers uppväxt, även den i Texter 

direkt, däremot så beskrivs en tjej som i relation till Benedicte har låg social status och befinner sig 

utanför det sociala sammanhang som skolan är, trots det faktum att hon har byxor som är ”rätt” 

sort. 65  

Baserat på alla studerade texter så måste den normativa femininiteten betraktas som en 

måttstock för ett västerländskt utseendeideal. Etniska markörer i relation till utseende lyser med 

sin frånvaro i de allra flesta texter. Det finns endast två exempel där etniska markörer så som slöja 

nämns. Ett av de två exemplen återfinns i Det finns inga skridskor i öknen som har fått stå som 

typexempel i detta avsnitt. Då är det återigen Sofia som beskriver sin omvärld och reflekterar 

över hur liten risken är att hennes klasskamrat Fatima skulle bli våldtagen. Hon uttrycker i sin 

inre monolog ”[s]om om nån skulle bli kåt på en tvätthög”66. Att detta uttryck får stå som i stort 

sett enda, oemotsagda och nedlåtande, exempel på hur etniska markörer betraktas är 

problematiskt och visar att det västerländska utseendeidealet har antologierna i sitt fasta grepp. I 

detta exempel blir även intra-aktionen mellan diskurser om kön, etnicitet och sexualitet i 

skapandet av någon som beskrivs som ett väldigt avtändande, extremt tydlig. 

I kontrast till denna redogörelse av vad som skulle kunna kallas en utseende- och 

kroppsdiskurs avsedd för ”det kvinnliga” så har vi en nästan icke-existerande utseende- och 

kroppsdiskurs för ”det manliga” – undantaget är ett fåtal exempel i relation till dikotomin tjock 

och smal i vilken smal betraktas som det eftersträvansvärda och tjock som något negativt.67  

Många texter ger intryck av att kvinnorna måste konstruera och konstrueras för att nå den 

normativa idealbilden av hur en kvinna ska se ut medan det knappt läggs något fokus på en 

idealbild för männen – de framställs inte på samma sätt behöva ta ansvar för ”det egna 

marknadsvärdet” som Eilard kallar det.68 Connell menar dock att konstruktion av maskulinitet 

ofrånkomligt kretsar runt kroppen.69 Att framställningar av mannens utseende och kropp då inte 

ges samma utrymme som kvinnans skulle kunna visa på hur mannens yttre och maskuliniteten i 

antologierna konstrueras som mer obestridlig och självklar och inte i behov av modifieringar. 

                                                
64 Ambjörnsson (2003) s. 196ff. 
65 Heimar (2011), s. 26–31, 168–179. 
66 Lyberg Mogensen, Ollars & Lindskog (2010), s. 46. 
67 Heimer (2011), 204ff 
68 Ambjörnsson (2003), s. 151–161; Eilard (2008), s. 424. 
69 Connell (2008), s. 97. 
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Mannens yttre är inte föremål för ett offentligt ifrågasättande på samma sätt som kvinnans yttre 

utan tillåts vara en fråga för individen själv.  

Om kvinnan och hennes identitet i antologierna främst konstrueras genom attribut och 

egenskaper som relateras till utseende- och kroppsdiskurs så konstrueras männens identitet inte 

sällan i en våld- och machodiskurs vilket kommer att diskuteras nedan.  

Aggress iv i t e t en och de förbjudna tårarna 

Och sedan började de slåss. De två bästa vännerna, som hade tänkt hålla ihop hela livet, 
de rullade nu runt på marken som två hundar. De slog, sparkade, klöste och bet varandra 
en bra stund.70 

I antologin Portal texter återfinns Den tvåfärgade rocken som är en folksaga från Nigeria. Den handlar 

om två män som är bästa vänner men som en dag blir osams över vilken färg en specifik rock har 

och börjar slåss. Att ta till våld för att lösa konflikter är något som återkommer frekvent i alla tre 

antologier och det är nästan uteslutande kopplat till manliga litterära gestaltningar. Ett mönster 

som snabbt blir tydligt i läsningen av texterna är hur mannen framställs som aggressiv.  

Män som antingen slåss, krigar eller är allmänt hotfulla eller aggressiva är en frekvent 

återkommande maskulinitetskonstruktion i texterna och Marika Andræ menar att just ett tuffare 

manlighetsideal, i likhet med detta, länge varit ett ideal i pojkböcker även om detta dock under 

senare tid börjar övergå till ett allt mer pacifistiskt manlighetsideal.71 Men att ett ideal som må 

vara på väg att föråldras fortfarande lever kvar i antologierna är tydligt då det i 48 % av de 

studerade texterna förekommer manliga karaktärer som antingen slåss, krigar eller är allmänt 

hotfulla eller aggressiva. Detta bör sättas i relation till de 3 % av texterna i vilka kvinnliga 

karaktärer framställs på liknande vis.72 Connell hävdar att det är maskuliniteten, som det 

dominanta genuset, som främst är benägna att utöva våld och att inneha våldsmedel i samhället 

vilket alltså tydligt återspeglas i texterna. Vidare förklarar hon att patriarkala definitioner av 

femininitet bland annat tillskriver den attribut så som beroende och rädsla vilket hon menar 

skapar en kulturell nedrustning. Detta skulle kunna förklara det begränsade antalet texter som 

skildrar våldsamma kvinnor.73 Connell betonar vidare det faktum att den betydande majoriteten 

av allt våld, både på en personlig nivå (våldsbrott så som misshandel och mord) och en 

institutionell nivå (soldater, poliser, självmordsbombare) i samhället antingen begås av eller är 

män, vilket gör att texterna skulle kunna betraktas som en skönlitterär återspegling av 

verkligheten. Detta skulle enligt Marika Andreæ kunna betraktas som fullt rimligt då hon menar 

att populärlitteraturen inte sällan fungerar bekräftande av samhället och samtidens rådande 

                                                
70 Bohiln et al (2014) s. 24 
71 Andreæ (2005), s. 277; Se till exempel Lyberg Mogensen, Ollars & Lindskog (2010), s. 28–35, 124–134, 
243–251 med flera; Heimar (2011); s. 34–41, 152–165, 186–200, 205–215 med flera; Bohlin et al (2014), s. 
10–14, 31, 33, 40–46, 86–106 med flera.  
72 Det totala antalet studerade texter är 94 stycken. 
73 Connell (2008), s. 121. 
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normer och att även om idealen och normer kan utmanas i texter så ifrågasätts de sällan på 

allvar.74 

Mannen som gråter får stå som diametral motsats till den våldsbenägna 

maskulinitetskonstruktion som nyss diskuterats. Det manliga gråtandet framställs inte sällan som 

något avvikande som i Homeros Illiaden i Portal texter där Akilles och hans soldater gråter när 

Akilles kusin blivit dödad: ”Ja, så mycket grät de att marken blev alldeles våt. Det här hände 

nämligen i en tid då det inte ansågs omanligt att gråta eller visa känslor”.75 Här låter, som tidigare 

nämnts, redaktörerna till antologin sina egna röster höras genom texten, vilket implicit antyder att 

det idag skulle vara omanligt att gråta eller visa känslor. Skvaller om att en man har gråtit 

framställs också som en skymf i Njals saga även den i Portal texter.76 Liknande mönster, men ur ett 

kvinnligt perspektiv, står inte att finna. Där konstrueras svagheter och känsloyttringar, som inte är 

aggressiva, varken som något avvikande eller som något som kan eller bör ifrågasättas. Återigen 

kan kopplingar till Connells påstående om att de patriarkala definitionerna, som är produkter av 

ett patriarkalt samhälle, av femininiteten skapar en nedrustning av denna och tillskriver den just 

attribut som kan relateras till olika former av känsloyttringar.77  

De kvinnliga känsloyttringarna kopplas i sin tur inte sällan till den ovan nämnda konstruerade 

skönheten och normativa femininiteten och snarare till hur den blir rubbad i sin konstruktion av 

sådana. Ett talande exempel står att finna i Aristofanes Lysistrate i vilken följande uppmaning 

utrycks från en kvinna till Lysistrate som är arg för att männen krigar: ”Men vad är det med dig? 

Du ser ju arg ut! Det ska du inte göra. Du är inte lika snygg då.”78 Ilskan anses här vara ett 

övertramp, eller till och med en absurditet, som det inte finns utrymme alls för inom den ovan 

diskuterade normativa femininiteten. Det är alltså männen som förbehålls rätten att vara arga, 

aggressiva eller hotfulla medan kvinnornas huvudsakliga uppgift framställs vara att vårda sitt 

utseende samt att vara vacker.79 Dock ska de 3 % av texterna i vilka kvinnor faktiskt är aggressiva 

och/eller slåss precis som män inte glömmas bort då de trots sitt begränsande antal ändå måste 

betraktas som ”positiva” normbrytande inslag.80  

”Traditionstyngda och främmande invandrarkulturer” 

[M]en även om han aldrig fick veta det så gjorde hon något som var FEL, man skulle lyda 
sina föräldrar, Gud såg henne och skulle straffa henne, men å andra sidan var det nog inte 

                                                
74 Connell (2008), s. 263; Andreæ (2005), s. 275. 
75 Bohlin et al (2014) s. 89 
76 Bohlin et al (2014) s. 112. 
77 Connell (2008), s. 121 
78 Bohlin et al (2014), s. 102  
79 Lyberg Mogensen, Ollars & Lindskog (2010), s. 8–17, 53–62, 100–109, 164–174 med flera; Heimar (2011), 
s. 26–31, 168–179, 308–319 med flera; Bohlin et al (2014): s. 20, 46–51, 86–90, 90–96, 106–111, 126–132, 
med flera.  
80 Heimar (2011) 186ff, 254–257; Bohlin et al (2014), s. 89 
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haram, förbjudet enligt islam, som att stjäla eller dricka vin, och då kunde väl straffet inte 
bli så hårt?81 

Berättelsen Det finns inga skridskor i öknen handlar som ovan nämnts om den ”svenska” flickan 

Sofia men även om Fatima vars föräldrar är invandrade muslimer från Irak. Fatima beskrivs i 

textutdraget i Ess i svenska – Antologi 6 som en ambitiös skolelev som lever under strikta 

hemförhållanden där pappan kontrollerar hennes liv vilket begränsar henne fysiskt såväl som 

psykiskt. I de undersökta antologierna återfinns fler liknande texter som handlar om människor 

med olika kulturell och social bakgrund. Oavsett om de uttryckligen handlar om, eller enbart 

inkluderar, människor med ett annat etniskt ursprung än västerländskt så framställs detta, med 

något undantag,82 antingen som något främmande eller som ett tydligt utanförskap.83 Om urvalet 

av texter och i förlängningen gestaltningar av människor med annat ursprung än västerländskt är 

avsedda att verka inkluderande så blir det i och med främmandegörandet ändå tydligt hur de 

underordnas just ett västerländskt ideal. Detta går att sätta i relation till Runfors studie i vilken 

hon förklarar att ”invandrarbarnen” ständigt sattes i kontrast till ”andra, vanliga barn” vilket alltid 

syftade till ”svenska barn” något som berättelsen med Sofia och Fatima är ett tydligt exempel på. 

Denna kategorisering befäster vad som betraktas som ”normalt” men även vad som anses vara 

eftersträvansvärt.84 Olika etniciteter, som sociala konstruktioner, i relation till västerländska ideal 

synliggör alltså hur ”de andra” konstrueras.85 Stereotypa konstruktioner där kvinnan är 

kontrollerad och kuvad och mannen är kontrollerande och våldsam återkommer i alla 

antologier.86 Alexandra Ålund menar att etnicitet är något som inte sällan förknippas med 

”traditionstyngda och främmande invandrarkulturer”,87 vilket reproduktionen av dessa stereotypa 

konstruktioner visar på är fallet även i urvalet av texter i litteraturantologierna. Den muslimska 

flickan, Fatima, i Det finns inga skridskor i öknen får till exempel stå som en symbol för en patriarkal 

kultur, förtryck och ojämställdhet och ”latino-machon”88 i Per Nilssons novell Mod blir symbol 

för den förtryckande, patriarkala och aggressiva invandrarmannen.89  

Eilard beskriver i sin avhandling att det mångetniska och interkulturella perspektivet är i en 

pågående normaliseringsprocess även om etniska markörer så som slöja och en annan hudfärg än 

vit fortfarande marginaliseras.90 Hon förklarar att den ”koloniala vita västerländska diskursen”91 

                                                
81 Lyberg Mogensen, Ollars & Lindskog (2010), s. 49 
82 Heimar (2011), s. 128–137 
83 Lyberg Mogensen, Ollars & Lindskog (2010), s.40–51, 136–138, 140–144, 146–154, 256–264 med flera; 
Heimar (2011), 222– 233, 236–241; 328–332, 334–344, 346–353 med flera; Bohlin et al (2014) s. 77–78 192–
197.  
84 Runfors (2003), s. 145 
85 Eilard (2008), s. 420; Molina & de los Reyes (2012), s. 310. 
86 Lyberg Mogensen, Ollars & Lindskog (2010), 40–51; Heimar (2011), s. 346–353; Lyberg Mogensen, Ollars 
& Lindskog (2010), s. 46–50 
87 Ålund (2012), s. 290 
88 Bohlin et al (2014) s. 46 
89 Ambjörnsson (2003), s. 258; Gruber (2007), s. 167f 
90 Eilard (2008), s. 429ff 
91 Eilard (2008), s. 419 
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är den diskurs som hon betraktar som mest oförändrad och stabil i det läseboksmaterial hon har 

studerat även om uppenbart rasistiska inslag har försvunnit. Att dessa mönster återfinns även i 

min undersökning visar att det inte är något som är unikt för läseböckerna. Hon resonerar dock 

vidare kring huruvida rasistiska stereotyper och tankefigurer ändå, omedvetet, lever kvar om än i 

en annan skepnad så som kulturrasism och/eller vardagsrasism.92 Detta är något som även jag 

reflekterar över då det finns flera exempel på konstruktioner av mänskliga litterära gestaltningar 

som utsätts för just vardagsrasism. Visserligen kan det tyckas att även ovan diskuterade 

stereotypiseringar är typexempel på vardagsrasism, men här syftar begreppet på ett strukturellt 

och generaliserande förtryck.93 Det återfinns exempelvis i textutdraget ur Douglas Foleys bok 

HABIB Meningen med livet i antologin Texter Direkt där en man inte får jobb som 

dataprogrammerare trots att han är kvalificerad för detta och förmodar att det är på grund av sitt 

namn.94 I samma antologi finns även ett utdrag ur Bali Rais bok Sprickan där en yngre man 

placeras i en invandrarschablon och bara antas vara och kallas ”paki” när hans föräldrar i själva 

verket kommer från Indien.95 Schmauch menar att vardagsrasismen är ett utbrett fenomen och 

att upplevelser relaterade till det påverkar en individs förhållningssätt till samhället i stort vilket 

det förra exemplet visar tydligt på då han uttrycker en uppgivenhet när han blir ifrågasatt av 

berättelsens protagonist som är ett barn.96 ”Abri, det bara är så. Det är lättare att driva eget om 

man har ett icke-svenskt namn, jag lovar.”97 Exemplet visar på en kritisk inställning till samhället 

som alltså förklaras ha en generaliserande syn på människor med annat etniskt ursprung än 

västerländskt. I relation till detta är det även viktigt att visa exempel på mänskliga litterära 

gestalter som utövar förtryck eller rasism kopplat till etnicitet. Att det som Eilard kallar den 

”koloniala vita västerländska diskursen”98 har fler dimensioner än en är viktigt att betona. Ett 

exempel är i utdraget av Siv Widerbergs och Rukije Ukiqis bok Så många tårar i Ess i Svenska 

Antologi 6 där en familj från Jugoslavien blir utvisade från Sverige och körda till gränsen av en 

polis som missbrukar sin maktposition när hon äter godis framför en suktande femåring: 

Det fanns triumf i hennes blick när hon såg på dem; här var det hon som bestämde. Efter 
ett tag tog hon fram en påse. Det var små blommor på. Blå och rosa. Så öppnade hon 
den […] tog fram en karamell och började snaska. Ljudligt […] Polisen slängde en blick 
bakåt. Flinade. Vände sig mot vägen igen och smackade vidare. Tog så småningom en ny 
karamell., ännu en, en till. Luljeta gnällde men började förstå. Grät, hulkade, gav upp. […] 
vi kunde ingenting göra. Absolut ingenting.99  

                                                
92 Eilard (2008), s. 420 
93 Schmauch (2006), s. 19 
94 Heimar (2011), s. 144f 
95 Heimar (2011), s. 232 
96 Schmauch (2006), s. 191 
97 Heimar (2011), s. 144f 
98 Eilard (2008), s. 419 
99 Lyberg Mogensen, Ollars & Lindskog (2010), s. 138 
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Det är alltså ett faktum att etniciteter som inte förfaller falla in under ett västerländskt ideal på 

något vis framställs som marginaliserade eller främmande i texterna. Att detta potentiellt bidrar 

till att reproducera ett tankesätt som befäster olikheter mellan människor, hos eleverna, är inte 

otänkbart. De texter i antologierna som uttryckligen skildrar barns liv i andra länder framställs 

utan undantag något slags misär så som exempelvis fattigdom, krig, flykt, förtryck eller 

liknande.100 Detta finns det förmodligen ett syfte med, till exempel för att visa på ojämlikheter i 

världen, men det kan också tyckas förstärka och befästa föreställningar om ”vi och de” och de 

olika förutsättningar och omständigheter under vilka människor lever. Ett inkluderade och 

varierande av texter som skildrar omständigheter, förutsättningar, en vardag eller karaktärer på 

samma sätt som de västerländska skildringarna av samma faktorer hade potentiellt kunnat verka 

för en mer accepterande människosyn i vilka likheter istället för enbart olikheter betonas.  

Sexualiteten och lusten 

Jag ville tänka på något annat, jag försökte med Gymnasiet och Kafka och Döden, ja, till 
och med motorcyklar och brudar. Så småningom skulle jag säkert träffa någon flicka som 
botade mig från det här. Men nu ville jag bara ha honom hos mig, och jag tänkte på saker 
som jag hört om folk som inte var som andra.101 

Kärlek och åtrå är frekvent återkommande teman i antologierna. Dock blir det omgående tydligt 

hur det är kärlek och åtrå kopplat till en viss typ av sexualitet som har fått betydligt större 

utrymme än andra – heterosexualiteten.  

Citatet ovan kommer från Inger Edelfeldts bok Duktig pojke som återfinns i Texter Direkt. I 

utdraget möter vi Jimmy som är 15 år och homosexuell. Det är den enda texten i samtliga 

antologier som uttryckligen handlar om homosexualitet. Faktiskt är det den enda texten som 

handlar om något alternativ till heterosexualitet överhuvudtaget. Jimmy vågar dock inte vara 

öppen med sin sexuella läggning utan gör vad han kan för att dölja det, allt från att klä sig på 

”heterosexuellt” sätt med skinnjacka, röka och ha händerna i fickorna för att inte råka vara 

feminin i sina rörelser till att låtsas vara intresserad av en tjej. Femininitet konnoteras här negativt 

och som något som en man bör undvika för att inte uppfattas som avvikande. Intra-aktionen 

mellan genus och sexualitet blir i och med det mycket tydlig. Bortsett från Duktig pojke så 

förekommer referenser till homosexualitet i ett par andra texter men tillskrivs då, utan undantag, 

en negativ konnotation. Exempel är i Mårten Sandéns bok Anna D´Arc i även den i Texter Direkt 

där ”bögjävel” används som ett skällsord, vilket det även gör i nyss nämnda Duktig pojke.102 Det 

refereras även till homosexualitet i utdraget av Kjetil Johnsens bok Den farliga kyssen i Texter Direkt 

och används då som en förklaring till varför en heterosexuell kille inte ville ha ett förhållande 

                                                
100 Lyberg Mogensen, Ollars & Lindskog (2010), s. 136–138, 140–144, 146–154, 266–273; Heimar (2011) 
328–332, 334–344, 346–353. 
101 Heimar (2011), s. 108 
102 Heimar (2011) s. 212.. 
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med en, vanligtvis, eftertraktad tjej – ”[h]an är bög. Eller hur. Garanterat. Många av de snyggaste 

är bögar. Men herregud, what can you do?”103. 

Anmärkningsvärt är att de få gånger som homosexualitet, i något sammanhang, förekommer 

så är det homosexualitet mellan män som åsyftas, något som Ambjörnsson menar är ett 

återkommande mönster i forskning kring förhållningssätt till homosexualitet bland unga.104 Inga 

referenser till eller framställningar av varken bisexualitet eller homosexualitet mellan kvinnor 

förekommer i texterna. Tydligt blir alltså att homosexualitet mellan män, som enligt Connells 

begreppsapparat betraktas som en underordnad maskulinitet,105 ändå värderas, eller åtminstone 

prioriteras, högre än kvinnors homosexualitet då den inte ges något utrymme alls. Män som alltså 

inte lever enligt den i samhället rådande heteronormen åtnjuter ändå ”privilegier”, genom att de 

får synas, i de undersökta antologierna.  

Det går alltså att konstatera att den nyss nämnda heteronormen, ett begrepp hämtat från 

queerteori och som Ambjörnsson menar handlar om att differensen mellan beteenden som 

betraktas som heterosexuella och normativ heterosexualitet, har antologierna i sitt grepp. Det 

faktum att den text i vilken protagonisten uttryckligen är homosexuell, till stor del handlar om hur 

han försöker dölja detta gör att texten istället för att vara inkluderande blir exkluderande och på 

heteronormens villkor. 

Inom heterosexualiteten är det vidare viktigt att poängtera att det finns variationer och 

hierarkier, något som till viss del även görs tydligt i antologierna.106 De är förhållandevis få och 

handlar till exempel som i utdraget av Katarina von Bredows bok Syskonkärlek och utdraget av 

Johanna Lindbäcks bok Min typ brorsa, båda i Bonnier utbildnings Texter Direkt om kärlek mellan 

en bror och en syster och de konflikter och identitetskriser för karaktärerna som det innebär.107 

Deras relation borde rimligtvis hamna inom ramarna för heteronormen men hierarkier inom 

heterosexualiteten innebär alltså att det även finns relationer och beteenden inom 

heterosexualiteten som betraktas som avvikande. Detta kan vara just syskonrelationer eller stora 

åldersskillnader och så vidare. I Portal Texter finns även Bim Wikströms novell Hissen som bland 

annat handlar om en relation i vilken könen på parterna inte görs tydlig för läsaren. Det görs 

däremot tydligt att det är en relation baserad på en tvåsamhet vilket även det är en del av 

heteronormen.108  

Ett annat mönster som måste diskuteras i relation till sexualitet är det faktum att mannens 

sexualdrift konstrueras som mer självklar än kvinnans. I Portal Texter görs det till exempel tydligt 

                                                
103 Heimar (2011), s. 174 
104 Ambjörnsson (2003), s. 223 
105 Connell (2008), s. 116. Connell menar att det finns en hegemonisk maskulinitet som kan sägas 
förkroppsligar patriarkala strukturer och patriarkal dominans. Den heterosexuella, vita och västerländska 
mannen tillskrivs inte sällan detta epitet (även om det självfallet finns undantag). En till den hegemoniska, 
underordnad, maskulinitet förklarar Connell är till exempel den homosexuella mannen eller mannen som 
tillskrivs feminina, mjuka, attribut och som faller under kategorier så som exempelvis ”morsgris” och ”mes”.  
106 Ambjörnsson (2003) s. 14f 
107 Heimar (2011), s. 88–90, 94–100,  
108 Bohlin et al (2014), s. 51–53; Ambjörnsson (2003), s. 14. 
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att Odysseus i Homeros Odysséen gärna har sex med en annan kvinna trots att han kämpar för att 

ta sig hem till sin älskade fru – ”[d]essutom fick han ett tips[av Hermes, gudarnas budbärare]: om 

han låg med Kirke så skulle hans män bli människor igen. Odysses lydde utan att klaga”.109 Och i 

Aristofanes Lysistrate i samma antologi gör kvinnorna kärleksrevolt, vilket innebär att de ska neka 

sina män sex för att få slut på kriget men uttrycker oro för att bli våldtagna när de inte frivilligt 

går med på sex.110  

Att mannens sexdrift framställs som mer självklar och naturlig hade inte behövt vara 

problematiskt om kvinnans sexdrift hade framställts på samma vis, vilket den dock inte gör. Det 

finns ett exempel, återigen, i Lysistrate där det i samband med förslaget på en kärleksstrejk görs 

tydligt att kvinnorna vill ”förstås ha sex lika mycket som sina män”111. Förutom detta exempel så 

är det mer fokus på kvinnornas känslor än på deras lust. Ett bra exempel på detta där 

kontrasterna blir tydliga är i utdraget av Johanna Lindbäcks bok Min typ brorsa. Den handlar om 

Daniel och Nina vars föräldrar har blivit tillsammans vilket har resulterat i att de blivit 

låtsassyskon. De har båda blivit förälskade i varandra men ingen av dem vågar riktigt ta steget att 

berätta eller visa hur de känner. Berättelsen växlar mellan deras olika perspektiv och händelsen 

som skildras i utdraget är mycket intressant ur analyssynpunkt. Scenen utspelar sig i Ninas rum 

där hon precis har gett Daniel en födelsedagspresent och han ger henne en kram.  

Han försökte koncentrera sig på allt det där […] Allt för att inte… Tänka på hur mycket 
hon kändes mot honom. Känna hur han blev hårdare och kåtare för varje sekund. Och 
han fattade att hon märkte det också, det var liksom omöjligt att missa, och han fattade 
att det var totalt pinsamt och fel och ingenting han borde ha eller som hon borde känna 
men han kunde inte låta bli att skjuta fram höften pyttelite, en centimeter. […] En 
centimeter närmare, hårdare, tätare, kåtare […] Inte kunna låta bli att tänka på om hon 
skulle ta i honom, hur det skulle kännas. […] plötsligt kysste han henne. 112 

Efter att detta inträffat blir de avbrutna och perspektivet skiftar över till Nina där fokus inte 

ligger på det fysiska som just inträffade utan snarare på hur hennes känslor för honom: 

’Menar du att du verkligen gillar honom? Daniel?’ ’Klart jag gillar honom’, muttrade Nina 
ner i kudden. ’Han är ju min brorsa.’ Manda kom och satte sig på sängkanten. ’Gillar på det 
sättet alltså’” […] Ångesten sköljde över henne. (Ja.) Gillar jag honom? Om jag säger ja, 
vad betyder det? Tänk hur Wille skulle reagera. (Ja.) Mamma och Tomas. Och Daniel, 
givetvis. Ska jag försöka få en kille som jag bor ihop med, en som är min familj? (Ja.) Det 
går ju inte. Det fattar alla. (Men. Ja! Ändå. Fast det inte går. JA!)113 

Att mannens sexdrift framställs som betydligt mer självklar och naturlig än kvinnans på ovan 

illustrerade vis kan betraktas som problematiskt. Framförallt så antyder dessa exempel, 

framförallt de från Odysséen och Lysistrate, dels att män alltid vill ha sex och utan problem (till och 

                                                
109 Bohlin et al (2014), s. 93 
110 Bohlin et al (2014), s. 103 
111 Bohlin et al (2014), s. 103 
112 Heimar (2011), s. 96f 
113 Heimar (2011), s. 97f 



31 
 

med ”utan att klaga”) utnyttjar kvinnor. Sedan bör det betraktas som positivt att det i Lysistrate 

uttrycks att kvinnan också vill ha sex men faktum kvarstår att det ändå är till mannen som 

kvinnans sexualdrift relateras och mäts då det uttrycks, som ovan, att hon ”förstås [vill] ha sex 

lika mycket som sina män”114 – inte mer och inte mindre. Ambjörnsson konstaterar i sin 

undersökning att en kvinnas sexualitet och sexuella erfarenheter alltid betraktas i relation till en 

man samt att kvinnans sexualitet inte sällan skambeläggs. I avsaknad av en man så finns det inget 

att ställa den i relation till och således blir den icke-existerande.115 Detta resonemang återspeglas 

tydligt i antologierna då det är, som tidigare nämnts, mannen sexualdrift och sexualitet som får en 

betydande del av i utrymmet.  

 

 Ovan har analysen och resultatet av min undersökning presenterats. Nedan följer en diskussion i 

vilken resultaten problematiseras vidare och sätts i relation till läroplanen i svenska och skolans 

värdegrund och uppdrag. Den följs i sin tur av en konklusion i vilken förslag på vidare forskning 

inom ämnet presenteras.  

                                                
114 Bohiln et al (2014), s. 103 
115 Ambjörnsson (2003), s. 206f, 236 
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Diskussion 

I föreliggande undersökning har läromedel ämnade för litteraturundervisningen i svenskämnet för 

årskurs 7–9 studerats ur ett intersektionalitetsperspektiv. Detta för att synliggöra vilka 

konstruktioner av mänskliga litterära gestalter som förmedlas till eleverna. De meningsbärande 

kategorierna genus, sexualitet och etnicitet har utgjort den grund på vilken undersökningen har 

vilat och det är främst intra-aktioner mellan dessa sociala kategorier som har studerats. 

Förutom att kartlägga konstruktioner så har syftet även varit att studera hur skönlitteraturen i 

litteraturanotologierna, som enligt läroplanen ska verka för att utveckla ”den egna identiteten och 

[sin] förståelse för omvärlden” samt belysa olika ”människors villkor och identitets- och 

livsfrågor”116, korrelerar med skolans värdegrund och uppdrag. I den görs tydligt att skolans 

arbete ska genomsyras av alla människors lika värde och att undervisningen ska främja förmåga 

till inlevelse samt förståelse för andra människors livsvillkor. Skolan ska vara en plats där ingen 

kränks eller diskrimineras och där främlingsfientlighet aktivt motarbetas.117  

För att kunna implementera läroplanens innehåll och mål när det kommer till skönlitteratur i 

undervisningen så kan det tyckas att innehållet i samlings- och översiktsverken som är 

producerade just för att användas i undervisning bör återge en så mångsidig och omfattande bild 

av samhället och människorna i det som möjligt. Med stöd i ovanstående analys vill jag påstå att 

så inte är fallet och att föreliggande undersökning snarare visar på att ett generellt reproducerande 

av schabloner, stereotyper och normer är frekvent förekommande i de studerade antologierna. 

Detta kan i sin tur betraktas så som stridande mot skolans värdegrund och uppdrag då ett 

reproducerande av stereotypa konstruktioner av människor kan verka för exkludering av vissa 

grupper och individer – vilket alltså helt går emot budskapet om att undervisningen ska främja 

förmåga till inlevelse samt förståelse för andra människors livsvillkor. Det går även emot 

läroplanen där skönlitteratur kopplas till individens egen identitetsutveckling. Frågan är hur 

personlig utveckling främjas om personen i fråga känner sig exkluderad och således inte har något 

att identifiera sig med?  

Skolan är enligt Schmidl en mötesplats för olika läskulturer som eleverna har format under sin 

fritidsläsning. Hon menar att det finns fog för att tala om existensen av en kvinnlig och en manlig 

läskultur då det i hennes studie fanns skillnader mellan pojkar och flickors repertoarer. 

Kombinerat med andra faktorer som livserfarenhet resulterar det i en betydande mängd olika 

läskulturer som ska samlas innanför de väggar som utgör klassrummet. Schmidl menar vidare att 

läsning ingår som ett led i konstruerandet av genus bland ungdomarna,118 till detta vill jag även 

lägga konstruerandet av etnicitet och sexualitet. Eftersom skolan inte, enligt dess värdegrund och 

                                                
116 Lgr 11 (2011) Kursplan i Svenska åk 7-9. 
117 Lgr 11 (2011) Skolans värdegrund och uppdrag. 
118 Schmidl (2008) s. 298 
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uppdrag, ska medverka till att reproducera stereotypa och förlegade normer så ligger det ett stort 

ansvar på skolan att tillhandahålla litteratur som inte reproducerar exempelvis dessa kvinnliga och 

manliga läskulturer. Vikten av detta förstärks av det faktum att läromedel kan betraktas som den 

mest lästa litteraturgenren i Sverige och för vissa till och med vara den enda litteratur de någonsin 

läser. Att den då inte producerar eller reproducerar traditionella och förlegade normer eller 

förställningar, för de identitetssökande ungdomarna, är av yttersta vikt.119  

Ett övergripande mönster i alla antologierna är, vilket undersökningen tydligt har visat, hur 

dikotomin kvinna/man och kvinnligt/manligt ständigt befästs och hur få försök att utmana detta 

som görs. Oavsett vilken den analytiska utgångspunkten är så är det tydligt vilken orubblig kraft 

genuskategorin innehar, både politiskt och analytiskt. Den tillskrivs en nödvändig, och kanske 

essentiell, betydelse i alla analyser, vilket Lykke menar är varför det är strategiskt viktigt att inte 

bortse från genus i en intersektionalitetsanalys.120 Jag är beredd att säga att det kanske inte ens är 

möjligt. Överlag så är ett alltför kategoriskt ”dikotomiserande” – svensk/invandrare, 

heterosexuell/homosexuell, vi/de – och ett dualistiskt tankesätt av olika slag, antologiernas stora 

svaghet. Något som egentligen kanske är föga förvånande med tanke på rådande 

samhällsstrukturer, men likväl problematiskt. För var ska förändringen börja om inte i skolan? 

Sedan är det inte bara dikotomierna i sig som är ett problem utan vad som kanske är än mer 

problematiskt är det faktum att den ena av motpolerna marginaliseras, exempelvis etniciteter 

andra än västerländska, eller till och med exkluderas, så som kvinnlig homosexualitet.   

Både Eilard och Lorentz och Bergstedt konstaterar att vi är hämmade i vårt tankesätt och har 

blivit fostrade att definiera samhället utifrån dikotomier. Vi måste dock lära oss att tänka utanför 

det språkliga konstruerandet av samhället, där dikotomierna skapas, för att fokusera på den 

heterogenitet som vi faktiskt befinner oss i. Som tidigare nämnts så menar Eilard att den ideala 

läroboken inte existerar, och förmodligen aldrig kommer göra det. En textmedvetenhet hos 

eleverna är därför oerhört viktig, framförallt i det rådande informationssamhället, vilket kan 

uppnås genom fördjupade samtal i anslutning till läsningen. Det är dock inte nog och även om 

den ideala läroboken må vara en utopi så måste det till en destabilisering av normen genom 

oväntade variationer och nyanser i konstruktionen av mänskliga litterära gestalter för att ersätta 

det förutsägbara med det oväntade. Endast när normen är likvärdig med variation så kommer 

inkludering genomsyra texterna.121  

Det genomgående mönstret i antologierna utgörs alltså till stor del av förväntade och 

stereotypa konstruktioner av genus, sexualitet och etnicitet, vilket visserligen ibland kan bero på 

den samtid i vilken texterna är författade eller den samtid de avser att skildra. Dock finns det, 

vilket undersökningen har visat, exempel på hur detta utmanas. Det måste betraktas som positivt 

och som ett försök till inkludering, även om en problematik med det måste belysas. Ett 

                                                
119 Appleyard (1991), s. 58; Långström & Viklund (2006), s. 101f; Ammert (2011), s. 17; Karlsson (2011), s. 
45. 
120 Lykke (2003), s. 53. 
121 Lorentz & Bergstedt (2006), s. 28; Eilard (2008) s. 430f; Lorentz (2007), s. 197.  
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utmanande av normen kan också fungera som ett förstärkande av den. Det blir tydligt vad som 

”egentligen” är eftersträvansvärt, eller i varje fall ”normalt”, när något eller någon går emot den. 

En inkluderande intention kan således få motsatt effekt och istället fungera exkluderande. Eilard 

menar till exempel att även om ett urval av texter som har en mer nyanserad och mindre 

stereotyp framställning av andra kulturer och etniciteter än en ”svensk” må vara eftersträvansvärt, 

så är det förmodligen en utopi då andra konflikter skulle uppstå. En variation av texter som på 

olika sätt utmanar och alltså destabiliserar den västerländska normen, skulle vara positivt men 

risken finns också att även sådana skildringar och berättelser skulle kunna innehålla medvetna 

eller omedvetna självuppfyllande stereotyper. Risken är även att det skulle kunna uppfattas som 

en ”försvenskning” eller en assimilering om de konstruktionerna, som nu betraktas som 

stereotypa, omformuleras vilket alltså inte skulle verka för en ökad variation eller acceptans.122 

Just intentionen med skönlitteratur från ett lärarperspektiv är något som Molloy, men även 

Lundström, fokuserar på i sin undersökning vilket även kan appliceras på läromedelsförfattare, 

eller i detta fall redaktörer. De har alla ambitionen att väcka lusten till läsning och att eleverna ska 

utvecklas kulturellt, vilka är ambitioner så goda som några men jag menar att urvalet av texter 

ändå måste baseras på fler, och framförallt andra faktorer, än så. I Texter direkt betonas visserligen 

också att texterna är till för att eleverna ska få leva sig in i andra människors tankar och känslor 

vilket jag anser borde vara mer fokus på utifrån både läroplan och skolans värdegrund och 

uppdrag. Det är möjligt att så är fallet även i de andra antologierna även om det inte finns 

uttryckt i det förord som är ämnat för eleverna. Molloy diskuterar just detta, hur läraren kan ha 

en ”dold agenda” för sina elever i valet av viss skönlitteratur framför någon annan. Någon kanske 

tycker att vissa budskap är viktigare än andra eller att den kulturella kanon är viktig att ta hänsyn 

till.123 Det kokas helt enkelt ner till subjektiva värderingar hos lärarna, vilket enkelt torde kunna 

appliceras på redaktörerna för antologierna, kring vad som anses mer eller mindre viktigt i 

anslutning till den utbildning, fostran och socialisation som eleverna får.124  

För att återgå till diskussionen kring inkludering och exkludering så kommer Eilard i sin 

undersökning fram till att det är en svår balansgång för läromedelsförfattare att vara just 

inkluderande utan att vara exkluderande. De tolkningar som hon gör av texterna visar att en 

lärobok både kan uppfylla läroplanens mål och budskap samtidigt som den strider mot den. Hon 

förklarar det som att både fördomsfulla attityder och mönster kring exempelvis olika kulturer och 

sexualitet reproduceras i läseböckerna trots att de egentligen har helt motsatt syfte. Detta menar 

hon vidare kan reproducera motstridiga konstruktioner av identiteter och maktrelationer som kan 

påverka relationer i verkliga livet.125  

Även om huvudsyftet inte har varit att studera antologierna som enskilda verk utan att 

betrakta dem som en helhet så har oväntat intressanta iakttagelser gjorts som jag menar vore 

                                                
122 Eilard (2008), s. 427, 431 
123 För en diskussion om kanon se ”Bakrund”. 
124 Molloy (2002), s. 44ff; Lundström (2007) s. 
125 Eilard (2008), s. 20f; Eilard (2009), s. 111 
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ignorant om jag inte diskuterade. Alla tre antologier har, som ovan nämnts, en tendens att 

reproducera schabloner, stereotyper och normer på ett sätt som verkar exkluderande. De få 

exempel som dock skulle kunna betraktas som alternativ till detta och som något mer 

inkluderande, är alla hämtade från Bonnier utbildnings Texter direkt, vilket en uppmärksam läsare 

kanske redan reflekterat över. Utan en djupare reflektion så skulle Texter direkt kunna sägas ha en 

mer inkluderande syn på människor än övriga antologier men jag vill hävda att det är viktigt att 

inte dra den slutsatsen för fort. Även om fler exempel är hämtade från den antologin så är det 

enbart för att den visar på ovan nämna variation, med texter som handlar om exempelvis 

homosexualitet och kärlek mellan syskon, till skillnad från de andra. Dock är det mycket viktigt 

att återigen konstatera att de variationer som Texter direkt visar på är tydligt relaterad till, och 

framförallt underordnad, normer i samhället och alltså alltid framställs som något avvikande och 

inte som något naturligt som exempelvis heterosexualiteten gör. 

Sammanfattningsvis, och för att svara på forskningsfrågorna, kan det alltså sägas att de 

konstruktioner av genus, sexualitet och etnicitet som återfinns i antologierna framförallt 

reproducerar stereotypa föreställningar och normer som kan verka exkluderande. Således 

korrelerar litteraturantologierna inte så väl som förväntat med läroplanen i svenska och skolans 

värdegrund och uppdrag. I relation till läroplanen finns det visserligen möjligheter att komplettera 

med andra texter men eftersom dessa samlingsverk är producerade med avsikt att användas i 

undervisningen så kan en bättre korrelation med läroplanen vara att föredra. 
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Konklusion 

Att skönlitteratur som i skolan ska fylla en identitets- och empatiutvecklande funktion har istället 

har visat sig reproducera traditionella, förlegade och skadliga normer som snarare kan verka 

identitets- och empatihämmande, betraktar jag som mycket problematiskt. Dock tror jag i likhet 

med Eilard att den ideala läroboken är en utopi men som ovanstående undersökning gör gällande 

så används exempel på ”avvikelser” från normen enbart som undantag som bekräftar regeln. 

Inkluderande antologier tror jag i likhet med fler ovan nämnda forskare skapas genom att det 

som idag konstrueras som avvikande från normen inte bör varken betonas eller ifrågasätts utan 

istället bara få samexistera med de som anses leva inom normens ramar. Variation måste alltså bli 

norm. Exempel på det skulle kunna vara texter om homosexuella par och deras relation, en 

vardagsskildring av ett barn eller vuxen i ett annat land eller från en annan kultur eller om en 

förtryckt och kontrollerad man. Det vill jag påstå skulle bidra till mer inkluderande antologier och 

i förlängningen en mer inkluderande världsbild.  

Undersökningen bör betraktas som en dekonstruktion av litteraturantologierna och har, som 

nämnts i metodavsnittet, inte enbart ämnat att visa på en enhetlig bild av texterna utan även att 

belysa deras heterogenitet. Att ta utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv gör att en 

helhetsbild inte är möjlig då jag enbart valt att fokusera på vissa maktasymmetrier. Detta öppnar 

dock för vidare forskning inom ämnet och på samma material då en fortsatt dekonstruktion av 

antologierna inte bara är möjlig utan även att uppmuntra. Också en undersökning där den 

kulturella kanon tillskrivs en större betydelse hade varit intressant då det i denna undersökning av 

utrymmesskäl inte har kunna inkluderats och diskuterats i den mån jag hade önskat.  
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