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Abstract: This thesis examines how teachers resonate when they chose what literature to use in the 

classroom. The focus of the study is how the teachers relate to using literature that have the potential to 

provoke and cause strong emotional responses. The method used was interviews with six teachers, which 

were then processed using a thematic analysis. The result showed that the teachers in our study, although 

initially positive towards the use of provocative literature, had some reservations regarding the actual use 

of literary texts with the potential to provoke and upset the students, but also themselves. For this, there 

were several reasons, and among them that the teachers felt the need to protect and care for their students' 

well-being, but also the fact that the teachers felt that it was hard to talk about morally reprehensible 

subjects with their students. The thesis concludes with a discussion regarding the provocative literatures 

position in education, the perceived distinction between “good” and “bad” provocations in the classroom 

and a short reflection about the didactic implications of the study and possible future research.   
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1 Inledning 

I den svenska offentligheten och på universiteten har det under en lång tid förts en de-

batt rörande skönlitteraturens roll i skolan. Frågor om varför och vad eleverna ska läsa 

för skönlitteratur engagerar såväl skribenter på tidningarnas ledarsidor som litteraturve-

tare och lärarutbildare runt om i landet (Jmf. Persson 2012; Molloy 2002, 2016; Melin 

2016; Sundgren 2016). Magnus Persson (ibid.) skriver att litteraturläsningen i dagens 

skola drabbats av en legitimeringskris på grund av att den inte längre har rollen som 

överordnat och privilegierat bildningsmedel och ifrågasätts av såväl elever som lärare. 

Det leder till att litteraturläsning i allt större utsträckning legitimeras i termer av att vara 

“nyttig” och värdefull för eleverna. Enligt Anders Öhman (2015) har nyttoperspektivet i 

skolan lett till att arbetet med skönlitteratur och “fiktiva världar” till och med kan upple-

vas som störande. Persson (ibid.) skriver att litteraturläsningen i svenskämnets kurspla-

ner ofta legitimeras i explicita och instrumentella termer. I svenskämnet syfte står det 

att: 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga 

i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skön-

litteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förstå-

else av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska ut-

mana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. (Skolverket 2011) 

Citatet går onekligen att tolka i ljuset av Perssons resonemang. Skönlitteraturen ska få 

eleverna att se det “särskiljande” och “allmänmänskliga”, och hjälpa dem att utveckla 

“självinsikt” och “förståelse av andra människors erfarenheter”. Man kan tolka det som 

att skönlitteraturen förväntas bidra till elevernas karaktärsutveckling och göra dem till 

bättre människor och medborgare. Men skrivningar som denna säger lite eller ingenting 

om hur lärare - de som utför det pedagogiska arbetet med skönlitteratur i skolorna - tän-

ker och resonerar. Vad har lärare att säga om skönlitteraturens roll i skolan?  

 

Tidigt i forskningsprocessen, när vi fortfarande arbetade med vår forskningsplan, träf-

fade vi en bekant som arbetar som lärare på en högstadieskola i Umeå. Vi berättade att 

vårt examensarbete handlar om skönlitteratur i skolan och mer specifikt om skönlitte-

rära texter med potential att uppröra och provocera. Hon berättade då om en situation 

som uppstått på hennes skola, där svensklärarna hade plockat bort romanen Låt den 

rätte komma in av John Ajvide Lindqvist från läsrepertoaren. Detta eftersom elevernas 

föräldrar uttryckt att de inte tyckte att boken var lämplig att använda i undervisningen. 

Hennes erfarenhet är ett bra exempel på det vi vill ta reda på mer om: vilka faktorer på-

verkar lärares val av litteratur, och hur tänker lärarna själva när det kommer till att an-

vända skönlitterära texter med potential att uppröra och provocera? På vilket sätt påver-

kar lärares uppfattningar om vad som är rätt och fel?  

 

Anna Lindhé (2015: 239) skriver att böckers förmåga att göra oss mer empatiska allt of-

tare används som ett argument för att legitimera läsande i skolan. Lindhé beskriver em-

pati som en “magisk garanti” för litteraturens värde och förklarar att begreppet blir allt 
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mer viktigt när litteraturens legitimering ifrågasätts. Denna “magiska” koppling mellan 

empati och skönlitteratur förekommer enligt Lindhé inom filosofi, psykologi och littera-

turvetenskap, och befästs även i skolans styrdokument. Hennes resonemang går i linje 

med vad Erik van Ooijen (2016: 24) skriver om att skönlitteratur och läsning ofta besk-

rivs i termer av inlevelse, identifikation och empati, och att vi genom att läsa får möjlig-

het att lära känna våra medmänniskor och öppna våra sinnen. Men antagandet att vi ge-

nom litteraturen blir mer empatiska medför enligt van Ooijen (2016) att det även måste 

finnas en “litteraturens baksida”, det vill säga att litteratur också gör det möjligt för oss 

att sympatisera med onda eller omoraliska handlingar. 

 

Med utgångspunkt i dessa resonemang undersöker vi skönlitteraturens roll i skolan för 

att ta reda på hur lärare tänker och resonerar när de väljer skönlitteratur till undervis-

ningen. Vilken litteratur anser lärarna är lämplig att använda och vilken litteratur anses 

inte vara det? Finns det som van Ooijen menar litteratur som kan uppfattas som ond och 

omoralisk och i så fall, hur förhåller sig lärare till att använda sådan litteratur?  
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2 Syfte och frågeställningar 

Vi vill undersöka hur ett antal lärare som undervisar i svenskämnets gymnasiekurser re-

sonerar när de väljer skönlitteratur till sin undervisning, med särskilt fokus på hur de 

förhåller sig till att använda texter vars innehåll kan upplevas som känsligt eller provo-

cerande. Vår studie utgår från följande frågeställningar:  

 

• Hur beskriver lärarna litteraturens betydelse och funktion i undervisningen och 

hur påverkar det deras val av skönlitteratur? 

 

• Hur ser lärarna på sambandet mellan deras syfte med undervisningen och valet 

av skönlitteratur? 

 

• Hur förhåller sig lärarna till att i undervisningen använda skönlitterära texter 

vars innehåll kan upplevas som känsligt eller provocerande? Vilka didaktiska 

och etiska svårigheter och möjligheter aktualiseras? 
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3 Forskningsbakgrund 

I det här avsnittet presenteras de teoretiska perspektiv som ligger till grund för vår under-

sökning. Inledningsvis beskrivs det förhållningssätt till skönlitteratur som enligt många 

litteraturvetare och didaktiker går att urskilja i skolans styrdokument, där litteraturen an-

ses ha en unik förmåga att främja egenskaper som empati och identifikation. Vidare pre-

senteras ett perspektiv som kan betraktas som en reaktion på detta, där idén om litteratu-

rens inneboende godhet ifrågasätts. Vidare behandlas litteraturens roll i skolan, där vi tar 

upp bildningsidealet, det ökade fokuset på mätbarhet och nytta samt vilka konsekvenser 

det kan få för litteraturundervisningen. Slutligen presenteras och definieras ett antal teo-

retiska begrepp som är centrala för vår studie och återkommer i analysen av materialet. 

3.1 Litteraturens etiska och demokratiska potential 

Många teoretiker och forskare menar att skönlitteratur kan främja identitetsskapande 

processer, som att utveckla förståelse för sig själv och andra. Ur detta perspektiv har 

skönlitteraturen även möjligheten att förmedla och förankra demokratiska värderingar. 

En av dessa teoretiker är etikern och filosofen Martha Nussbaum. I Poetic Justice 

(1995) argumenterar hon för vikten av litteratur i samhället. Nussbaum anser att den lit-

terära fantasin är central för det etiska ställningstagandet om andra människors välmå-

ende och liv, som skiljer sig från vårt eget. Hon skriver att vi genom litteraturen kan fö-

reställa oss hur det är att leva en annan människas liv, en människa som ifall omständig-

heterna såg annorlunda ut hade kunnat vara en själv eller en närstående. Utifrån Aristo-

teles idé om att man genom historia kan förstå vad som hänt, medan man med hjälp av 

litteraturen kan föreställa sig vad som skulle kunna hända, bjuder litteraturen in läsaren 

till att föreställa sig hur det skulle kännas att vara en annan människa och leva med den-

nes erfarenheter: 

Unlike most historical works, literary works typically invite their readers to put themselves in the 

place of people of many different kinds and to take in their experiences. In their very mode of 

adress to their imagined reader, they convey the sense that there are links of possibility, at least on 

a very general level, between the characters and the reader. (Nussbaum 1995: 5) 

Nussbaum menar att skönlitteraturen, som ingen annan typ av text, bidrar till att fram-

mana identifikation och sympati hos läsaren. Hon skriver att litteratur kan påkalla starka 

emotionella upplevelser, den kan förvirra och förbrylla och påtvinga en plågsam kon-

frontation med våra egna tankar och avsikter. Här innehar litteraturen en särställning i 

jämförelse med exempelvis historia och samhällsvetenskap. Nussbaum ger som exem-

pel att man kan lära sig mycket om människor i sin närhet, men samtidigt förhålla sig 

distanserat till det man vet. Ett litterärt verk å andra sidan, uppmanar till identifikation 

och emotionella reaktioner. Litteraturen tar sig igenom våra försvarsmekanismer och 

kräver att vi ser och reagerar på sådant som kan vara svårt att konfrontera, samtidigt 

som själva läsupplevelsen i sig ofta skapar en känsla av njutning och tillfredsställelse. 
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Även Judith Langer (2017) poängterar litteraturens föreställningsmöjligheter. Hennes 

teori om föreställningsvärldar handlar om: 

[...] den värld av förståelse som en person besitter vid en given tidpunkt. Föreställningsvärldar är 

textvärldar i vårt inre och de skiljer sig åt mellan olika individer. De är en funktion av ens person-

liga och kulturella erfarenheter, ens relation till den pågående upplevelsen, vad man vet, hur man 

känner sig och vad man är ute efter (2017: 27) 

Langer beskriver skapandet av föreställningsvärldar som en pågående process av sam-

manhang och mening, där innebörden förändras och växer fram samtidigt som vi skapar 

vår förståelse av texten. Hon drar en parallell till Louise Rosenblatts (2002) resonemang 

om läsande som transaktion, dvs. det som sker i det individuella mötet mellan läsare och 

text. Idén om föreställningsvärldar innebär, i likhet med Louise Rosenblatts teori, att 

läsandet i sig blir en tolkande handling: 

En föreställningsvärld är inte bara bildning, den är inte heller alltid en språkupplevelse. Snarare 

omfattar föreställningsvärlden vad en person tänker, känner och anar ibland medvetet, ofta i det 

undermedvetna, medan han eller hon bygger upp sin förståelse (Langer 2017: 35) 

Enligt Langer har litteraturen en positiv inverkan på det personliga, sociala och intellek-

tuella planet. Genom den utvecklas vårt litterära medvetande och vi lär oss att pröva och 

ompröva våra uppfattningar om texter men även om oss själva och världen: 

Litteracitet (eng. literacy) innebär att vi manipulerar det språk och de tankar som vi använder för 

att skapa mening och förmedla idéer; det innebär också olika sätt att tänka, sätt som vi lär oss i li-

vets många olika sammanhang (Langer 2017: 17) 

Langer skriver att litteraciteten synliggör individen, och förutsätter och skapar det språk 

som kännetecknar klarsynt tänkande. I skolan innebär det att eleverna med hjälp av litte-

raturen kan utvecklas till “bildade och kreativa tänkare” (ibid.). Hon gör en uppdelning 

mellan icke-litterära och litterära erfarenheter och förklarar att det handlar om två skilda 

sätt att tänka, betrakta och relatera till verkligheten. Hon refererar bland annat till Ro-

senblatts uppdelning efferent och estetisk läsning. 

  

I inledningen till Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (2002) skriver 

Louise Rosenblatt om litteraturens demokratiska potential. Rosenblatt betonar vikten av 

att kunna föreställa sig vilka mänskliga konsekvenser som frambringas av politiska och 

ekonomiska alternativ och att kunna tänka rationellt kring känsloladdade frågor. Hon 

menar att litteraturundervisningen kan bidra till att utveckla dessa förmågor, och skri-

ver: “Tron att undervisning om litteratur har särskilda förutsättningar att bidra till en så-

dan demokratisk fostran frambringade denna bok” (Rosenblatt 2002: 13). Här är den 

personliga läsningen väsentlig, då den ger näring till utvecklingen av estetisk och social 

känslighet, och främjar utvecklingen av både det kritiska och självkritiska omdömet. 

Enligt Rosenblatt är det ofrånkomligt att undervisning om och med skönlitteratur för-

stärker etiska attityder, vare sig det görs medvetet eller omedvetet. Detta på grund av att 

det är nästintill omöjligt att behandla ett litterärt verk utan att ställas inför ett etiskt pro-

blem. Här kommer läraren oundvikligen att utöva ett inflytande. 
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Ovan har vi presenterat ett antal teoretikers tankar och resonemang om vad skönlittera-

tur är och hur den kan användas i skolan. Gemensamt för dessa teoretiker är att de enas 

om att litteraturen innehar en särställning när det handlar om att skapa möjligheter till 

identifikation och empati med andra människor. Ur detta går det att urskilja en litteratur-

syn som bygger på tanken om litteraturens inneboende godhet, det vill säga att litteratu-

ren erbjuder möjligheter till empati, identifikation och emotionella reaktioner på ett sätt 

som är unikt. Vi kommer att gå vidare med att belysa ett annat perspektiv, som snarare 

riktar sökljuset mot idén om litteraturens inbyggda godhet och de didaktiska konsekven-

ser det kan föra med sig. 

3.2 Myten om den goda litteraturen 

I skolan har man länge odlat en syn på läsning som något självklart gott. På 1800-talet skulle litte-

raturen göra eleverna till fosterländskt sinnade medborgare (Thavenius 1991). Idag skall läsandet 

göra eleverna empatiska, toleranta och demokratiska (Persson 2007). I båda fallen tänker man sig 

klara kopplingar mellan läsning och moral. Litteraturen är god och genom att läsa den blir man en 

god människa. Detta är myten om den goda litteraturen uttryckt i sin enklaste form. (Persson 2012: 

16) 

Citatet ovan fångar essensen i det Magnus Persson beskriver som myten om den goda 

litteraturen. Han menar att föreställningen att läsning av skönlitteratur är definitions-

mässigt gott under lång tid har präglat synen på och argumenten för skönlitteratur inom 

den svenska skolan. I styrdokumentens motiveringar till skönlitteratur betonas det 

svenska och västerländska kulturarvet samt kulturell mångfald, vilket kan betraktas i re-

lation till kursplanerna i svenska som andraspråk där fokus mer entydigt ligger på att 

eleverna ska förstå “svensk kultur” och “den värdegrund på vilken det svenska sam-

hället vilar” (Skolverket 2002: 103). Perssons tolkning är att litteraturen, i både svenska 

och svenska som andraspråk, underordnas kulturen:  

Frågan infinner sig om kursplaneförfattarna föreställer sig litteraturen som en slags behållare vars 

innehåll helt enkelt är kultur. Den svenska skönlitteraturen ses som en bärare av i första steget 

svensk kultur och i nästa steg svensk värdegrund. De Andra, i det här fallet de elever som läser 

svenska som andraspråk, antas redan vara (eller representera det) mångkulturella. De har inte 

samma behov av att lära sig inse värdet av mångfald eftersom de själva förkroppsligar det. (Pers-

son 2012:19) 

Vidare poängterar han att styrdokumenten även ger en rad andra legitimeringar till läs-

ning av skönlitteratur. Bland annat att litteratur ger upplevelser och kunskap, är språkut-

vecklande och främjar goda läsvanor. Litteraturläsning antas göra läsaren mer empatisk 

och tolerant, och därmed förväntas den även bidra till att motverka odemokratiska vär-

deringar. Enligt Persson är vissa av dessa formuleringar problematiska. För det första är 

centrala idéer och termer inte precist definierade: Vad betyder kulturell identitet? Vilka 

värderingar kan sägas vara odemokratiska? För det andra riskerar skrivningarna att upp-

fattas som absoluta och icke-diskuterbara sanningar: när man läser dem får man in-

trycket av att läsningens goda effekter sker per automatik. Ytterligare en iakttagelse han 
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gör, är att de värderingar som litteraturen förväntas bekämpa alltid återfinns utanför lit-

teraturen. Enligt styrdokumenten framstår det vara utanför litteraturen, i samhället, som 

vi finner sexism, extremism etc. och litteraturen i sig själv är god och kan hjälpa oss att 

skapa motbilder mot det onda. Detta resonemang leder fram till en, enligt Persson, nå-

got drastisk formulering av en av de bärande idéerna i myten om den goda litteraturen: 

“Litteraturen är god och världen är ond” (2012: 20).  

 

Perssons analys bygger på en granskning av de gamla kurs- och ämnesplanerna (Lpo 

94). Han poängterar emellertid att även om de nya styrdokumenten (Lgr 11 och Gy 11), 

till viss del tonar ner talet om kultur är det fortfarande närvarande. I ämnesplanen för 

svenska som andraspråk på gymnasiet ses skönlitteraturen fortfarande som “en bärare 

av distinkta kulturella och nationella värderingar” (2012: 23). På samma sätt som i Lpo 

94 görs även i de nya kurs- och ämnesplanerna en motsägelsefull uppdelning mellan det 

“egna kulturarvet”, det “gemensamma kulturarvet” och “andras” värderingar (ibid.), 

detta samtidigt som kultur genomgående kodas som någonting självklart gott.  

 

Idén om den goda litteraturen finns enligt Anders Johansson (2010) även inom littera-

turvetenskapen. Han skriver att litteraturvetenskapen i sig är en instans som bidrar till 

att bestämma över vad som är gott och ont och därmed även till vad som anses vara god 

och ond litteratur. Ur det perspektivet blir litteraturen ett motgift gentemot det dåliga: 

den dåliga litteraturen, det dåliga samhället och den dåliga människan. I likhet med 

Persson (2012) menar Johansson att litteraturen betraktas som ett medel för att bekämpa 

det onda, han skriver: “Ondskan är det andra, motståndaren; litteraturvetenskapen är 

metoden för att bekämpa den” (Johansson 2010: 101). Johansson menar att den mest fö-

rekommande motiveringen till varför vi ska diskutera litteratur i relation till ondska är 

att litteraturen kan gestalta och öka vår förståelse för det onda, men det är enligt honom 

en dålig motivering, då det enbart bekräftar litteraturens idealistiska position som sna-

rare borde synliggöras och ifrågasättas. Vi bör istället vända på det: “det är inte ‘onds-

kan’ som behöver litteraturen utan tvärtom!” (Johansson 2010: 103). Johanssons slutsats 

blir att det onda inte kan existera utan det goda. Därför krävs det för litteraturveten-

skapen att den onda litteraturen finns; den möjliggör nämligen det goda. 

 

Även Anna Lindhé (2015) ifrågasätter den litteratursyn som bygger på idén om ett 

okomplicerat förhållande mellan skönlitteratur och etiska effekter, i synnerhet empati. 

Hon skriver om det hon kallar för den narrativa empatins paradox och menar att en litte-

ratursyn som utgår från att litteratur gör oss till bättre människor bortser från en avgö-

rande omständighet, nämligen att: “de strategier som används för att framkalla empati 

för en fiktionskaraktär på samma gång kan innebära att empati blockeras för andra figu-

rer” (Lindhé 2015: 241). Lindhé skriver att när vi känner empati med en fiktionskarak-

tär, Den Andre, skapas också en Den Andres Andre, som vi istället kan rikta känslor av 

antipati och likgiltighet gentemot. Hon menar alltså att litteraturens empatiska egen-

skaper, samtidigt som de möjliggör för läsaren att engagera sig känslomässigt i en 
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karaktär, blockerar den empatiska inlevelsen för andra karaktärer. Empatins paradox un-

derminerar enligt Lindhé “[...] existensen av helt igenom etiska och oskyldiga läs-

ningar” (Lindhé 2015: 252). Även om en läsare känner med en karaktär, så är konse-

kvenserna av det valet inte nödvändigtvis helt igenom etiska. En slutsats hon drar är att 

man i undervisningen och klassrummet inte bör betrakta skönlitteraturen som ett medel 

för att göra eleverna mer empatiska, utan istället använda litteraturen för att skapa för-

ståelse för oss själva som människor: 

Jag menar att den narrativa empatins paradox kan få läsaren att få syn på sig själv och sin egen roll 

i läsningen och få denne att se att trots att, eller på grund av, att skönlitteraturen frigör etiska eller 

goda känslor i läsaren så offras någon: den Andre. På så sätt deltar läsaren alltid i processes of ot-

hering, i processer som också skapar den Andre. (Lindhé 2015: 252) 

Under tiden vi har läst och fördjupat oss i den del av litteraturforskningen som riktar kritik 

mot idén om litteraturens inneboende kraft och förmåga att utveckla empati och demo-

kratiskt tänkande, har ett antal frågor väckts: om man försöker frigöra oss från myten om 

den goda litteraturen, vart hamnar man då? Vad är litteraturen om den inte på något sätt 

är “god”? Persson skriver att det är omöjligt att helt frigöra sig, då myten kan betraktas 

som “fältets grundläggande illusio: litteraturläsningen är god” (Persson 2012: 47). Det 

han menar vi kan göra är att synliggöra, utmana och sätta myten på spel och anstränga 

oss för att hitta andra argument och legitimeringsgrunder för litteraturläsningen. Detta är 

enligt Persson särskilt viktigt när det gäller läsning av skönlitteratur i skolan. 

3.3 Litteraturen i skolan: kulturarv, nytta och mätbarhet 

Enligt Persson handlar myten om den goda litteraturen “[...] om att skapa en föreställd 

gemenskap av människor som delar en uppsättning moraliska egenskaper” (Persson 

2012: 28). Han tycker sig genomskåda myten när han läser den nuvarande ämnesplanen 

för svenska på gymnasiet. Under rubriken ämnets syfte står det att eleverna genom 

skönlitteraturen ska få möjlighet att se det “särskiljande” såväl som det “allmänmänsk-

liga” (Skolverket 2011). När man däremot granskar betygskriterierna framgår att det 

endast är inom det högsta betygskriteriet som eleverna förväntas kunna relatera innehål-

let i texter till “allmänmänskliga förhållanden” (Skolverket 2011). För att nå de allra 

högsta betygen ska eleverna kunna förstå litteraturen i relation till det “allmänmänsk-

liga”. Samtidigt som dessa förmågor skrivs fram som en central del av litteraturunder-

visningen i syftesbeskrivningen, framstår det som intellektuellt krävande och avancerat, 

något som endast de elever som strävar mot de högsta betygen förväntas klara av. Pers-

son menar att detta synliggör hur myten om den goda och allmänmänskliga litteraturen 

förutsätter att elever och lärares läsning värderas och hierarkiseras.  

 

Persson (2012) skriver vidare att dagens modersmålsundervisning präglas av en univer-

salistisk retorik; en strävan efter att modersmålets litteratur och det nationella kulturar-

vet ska vara tillgängligt för alla. Trots detta finns det i skolans litteraturundervisning 

ofta en segregerande praktik, där litteratur och litteraturval blir beroende av sociala 



   

 

13 

kategorier, som exempelvis klass. Det här är något han själv kunnat se i en av sina tidi-

gare undersökningar (Persson 2007) där han bland annat granskade svenskämnets läro-

medel och identifierade en betydande skillnad mellan de läroböcker som riktade sig till 

studieförberedande respektive yrkesförberedande program. I de studieförberedande pro-

grammens läromedel gavs relativt stor plats åt litteraturhistoria och läsning av klassiker 

medan dessa inslag var små eller obefintliga i läromedel riktade till yrkesförberedande 

program. Där var textinnehållet ofta direkt anpassat utifrån elevernas blivande yrke. Gu-

nilla Molloy (2002) skriver att skolan medverkat till att skapa en uppdelning av littera-

tur i “högt” och “lågt”. Hon beskriver det som två olika svenskämnen där det “höga” 

ämnet är orienterat mot traditionell litteratur och kulturhistoria medan det “låga” ämnet 

fokuserar på basfärdigheter som motsvarar det som tidigare kallades för yrkesskolan 

(Ibid.). Att litteraturen i skolan förväntas vara högkulturell, inte populärkulturell disku-

teras även av Persson som menar att litteraturen dessutom förväntas vara “etablerad i 

betydelsen domesticerad” (Persson 2012: 27). Detta leder bland annat till att samtida 

avantgardistisk, samhällskritisk eller experimentell litteratur sällan anses lämplig eller 

användbar. Molloy (2002) har identifierat en skiljelinje i lärares uppfattningar om vil-

ken litteratur som ska läsas i skolan, och urskiljer en uppdelning mellan “god litteratur” 

och “populärlitteratur”. I lärarnas förklaring till varför detta var nödvändigt fann Molloy 

argument för att den litteratur som ingår i “kulturarvet” ansågs ha ett självklart värde. 

Samtidigt påpekar hon att uppdelningen varken är statisk eller fastlagd då den utgår från 

lärares uppfattningar och omdömen om vad god litteratur är, och människor tenderar att 

ändra uppfattningar och åsikter: 

Min avsikt har varit att visa hur värderingar kring skönlitteratur, och därmed grunden för de argu-

ment till varför man bör läsa och inte läsa viss skönlitteratur i skolan, är konstruktioner. De är 

skapade av människor med olika åsikter över tid. (Molloy 2002: 26) 

Ur dessa resonemang går det att urskilja en litteratursyn som kan beskrivas med hjälp av 

Lars-Göran Malmgrens (1996) ämneskonstruktion svenska som litteraturhistoriskt bild-

ningsämne, som bygger på idén om ett gemensamt kulturarv och en stark koppling till 

kanon. Tanken är att eleverna genom att studera kulturarvet ska nå bildning och person-

lighetsutveckling (Brink 2006). Molloy beskriver det såhär: “Kulturarvet omfattar ett 

urval av litterära verk och författare, en kanon, som av litteraturhistoriker bestämts som 

mest värdefulla” (Molloy 2002: 22). En slutsats man kan dra av detta är att viss littera-

tur hör hemma i kulturarvet och att denna litteratur även anses vara personlighetsutveck-

lande. 

 

Vidare kan Perssons och Molloys resonemang betraktas i ljuset av det Lundström et.al. 

(2011) skriver, om skolans fokus på mätbarhet och nyttotänkande. Lundström et.al:s ar-

tikel utgår från Lgr11, men deras beskrivning av samhällstendenser och dess påverkan 

på skolan och litteraturundervisning är inte enbart begränsade till grundskolan, och där-

med blir deras resonemang relevant även för de högre årskurserna. De menar att medve-

tenheten om utbildningens betydelse för samhällsutvecklingen har ökat starkt under den 

senaste tiden, vilket lett till ett större behov av att mäta kunskap. Samtidigt saknas 
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konsensus om vad som ska mätas, hur det ska mätas, hur ofta man bör göra mätningar 

samt hur resultaten ska tolkas. Denna kunskapssyn präglas enligt Lundström et.al. av ett 

nyttotänkande, och litteraturläsning tillhör en av de mest svårmätbara av nyttoaktivite-

terna. De menar att det både i Sverige och internationellt finns ett behov av att legiti-

mera skönlitteratur som kunskapskälla. De hänvisar till Persson (2007) som skriver att 

litteraturläsningen, ur ett retoriskt perspektiv, får rollen som dialogisk arena, där en be-

rättelse formad av många och jämställda röster skapas. Samtidigt hänvisar de till Neil 

Postman, som skriver att skolan aldrig har skapat, eller haft som avsikt att skapa, mäk-

tiga, inspirerande berättelser. Istället samlar skolan in berättelser, sorterar, förstärker och 

förädlar dem, och det händer även att skolan avvisar och nonchalerar berättelser (Post-

man 1998: 57 i Lundström et.al 2011: 9). Utifrån detta kan man dra slutsatsen att sko-

lans syfte och ambition inte blir skolans praktik. Målsättningarna i kursplanerna blir 

istället någonting annat när det ska praktiseras. 

3.4 Svenskämnets fyra ämneskonstruktioner 

De olika perspektiv på skönlitteratur och litteraturens roll i skolan som har presenterats 

ovan kan belysas ytterligare med hjälp av Lars-Göran Malmgrens och Gunilla Molloys 

ämneskonstruktioner för svenskämnet. Molloy betraktar svenskämnet som en konstrukt-

ion, med det menar hon att ämnets innehåll och uppfattningen om vad ämnet ”är” for-

mas och varierar från tid till tid och mellan olika skolor, men även mellan olika klass-

rum i en och samma skola under samma tidsperiod (Molloy 2002). Hon utvecklar reso-

nemanget med hjälp av Lars-Görans Malmgrens (1996) beskrivning av svenskämnets 

tre ämneskonstruktioner: svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. 

3.4.1 Svenska som färdighetsämne 

Att betrakta svenskämnet som ett färdighetsämne innebär att man fokuserar på språkliga 

färdigheter, som genom att övas och upprepas som isolerade moment ska hjälpa ele-

verna att utveckla sitt språk. Svenskämnet anses främst vara ett språkämne där litteratur-

läsningen betraktas som en övning för att utveckla och förbättra elevernas läsfärdighet. 

Enligt Malmgren tenderar undervisningen att sakna humanistiska grundvärderingar, så-

väl när det gäller globala frågor, exempelvis krig och fred, men även när det gäller 

”mindre” frågor som exempelvis mobbning och rädsla (Molloy 2002). Molloy ifrågasät-

ter tanken på att någon undervisning skulle kunna tendera att vara fri från värderingar, 

och konstaterar att de val av skönlitteratur lärare gör bland annat grundar sig på lärarens 

egna värderingar. Detta kan man exempelvis se när lärare diskuterar vilka böcker de inte 

anser är lämpliga för undervisningen. 

3.4.2 Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne 

Denna ämnessyn nämndes tidigare, i samband med resonemanget om “hög” och “låg” 

litteratur. Utifrån detta synsätt styrs undervisningens innehåll i hög utsträckning av vil-

jan att förmedla ett litterärt kulturarv som anses vara särskilt relevant. Tanken om en 
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gemensam kulturell referensram och centrala litterära verk definierade av litteraturve-

tare, ligger till grund för lärarens litterära urval, och en underliggande tanke är att det är 

personlighetsutvecklande att läsa klassisk litteratur (Molloy 2002). 

3.4.3 Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 

Utifrån detta perspektiv utgår undervisningen från den aktuella elevgruppens förutsätt-

ningar och erfarenheter, och elevernas intresse för och nyfikenhet på omvärlden betrak-

tas som en förutsättning för att språk och kunskap ska kunna utvecklas. Elevernas 

språkutveckling ska ske i autentiska kommunikativa sammanhang snarare än genom att 

man övar isolerade språkliga färdigheter. Fokus ligger på utvecklingen av elevernas so-

ciala och historiska förståelse av centrala mänskliga frågor, och skönlitteraturens för-

måga att gestalta mänskliga erfarenheter gör den till ett viktigt inslag i undervisningen 

(Molloy 2002). 

 

Molloy (2002) konstaterar att Malmgrens beskrivningar av de tre ämneskonstruktion-

erna synliggör en uppdelning mellan språk och litteratur i de två första och en vilja att 

överbrygga denna motsättning i det tredje. 

3.4.4 Svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne 

I Skolämnet svenska - en kritisk ämnesdidaktik (2007) har Molloy utvecklat en fjärde 

ämneskonstruktion: svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne, där hon argu-

menterar för att det går att sammanföra svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne med 

skolans demokratiuppdrag. Svenskämnet har nämligen möjlighet att erbjuda eleverna att 

utveckla ett muntligt och skriftligt språk i erfarenhetsbaserade sammanhang: 

 

Den muntliga och skriftliga språkutveckling samt förmågan att själv ta ställning i olika 

frågor kan dels utvecklas vid läsning av olika texter och dels i samtal om texter. I mötet 

med texter och andras uppfattning, kan eleverna utbyta erfarenheter och med utgångs-

punkt i gamla erfarenheter bli uppmuntrade till nya erfarenheter och förändra sina före-

ställningsvärldar på ett sätt som de själva ser som relevant. (Molloy 2007: 186)  

 

Med svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne understryks vikten av demo-

kratiska arbetsformer, och eleverna ges en möjlighet att skapa sig nya erfarenheter inte 

enbart baserat på mötet med andras tankar och uppfattningar, utan också genom att ar-

beta med mer demokratiska arbetsformer än de som traditionellt återfinns i skolan. Här 

menar Molloy att kunskaps- och demokratiuppdraget kan kombineras. 

3.5 Provocerande litteratur 

I artikeln Att läsa Lolita på lärarutbildningen (2010) beskriver Magnus Persson hur en 

grupp förskollärarstudenter som läser Lolita av Vladimir Nabokov reagerar på romanen. 

Han menar att det främst var två faktorer som provocerade och upprörde studenterna. 

För det första att texten utmanade föreställningar om vad som kan vara ett relevant litte-

raturval inom lärarutbildningen för yngre åldrar. Ett överordnat krav för studenterna var 
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direkt yrkesrelevans vilket Lolita inte uppfyllde, bland annat för att den inte gav några 

svar på hur man som lärare kan skydda barn mot pedofiler. För det andra att romanen 

upplevdes som moraliskt tveksam och upprörande. Detta, dvs. texters förmåga att upp-

röra och ifrågasätta etablerade moraluppfattningar, är centralt för Perssons uppfattning 

om skönlitterära texter som har potential att provocera:  

Vilken litteratur som kan ha provocerande effekter är naturligtvis svårt att förutsäga. Men litterära 

texter som kraftigt utmanar vedertagna moraluppfattningar, som kan framstå som djupt »politiskt 

inkorrekta«, som närmar sig ämnen omgärdade av tabun (exempelvis sexualitet), och som svårli-

gen låter sig reduceras till någon entydig sensmoral, är enligt min erfarenhet goda kandidater. 

(Persson 2010: 5) 

Relevant för vad som är provocerande litteratur blir alltså en tolkning av moral. Erik van 

Ooijen (2016) skriver om moral och menar att man genom att reagera på en texts mora-

litet blir ett moraliskt subjekt, dvs. den som innehar moral. Man skapar sig därigenom 

en subjektsposition och en uppfattning om vad som är moraliskt eller omoraliskt. Han 

skriver: “För en sådan etik är indignationen vägledande: att det som väcker upprördhet 

är omoraliskt bekräftas just av att det upprör det subjekt som besitter moralen. Att sub-

jektet verkligen besitter moralen bevisas i sin tur av förmågan att uppröras” (van Ooijen 

2016: 12). Genom att bli upprörd bekräftar man sin egen moralitet, och det man blir 

upprörd över görs till det omoraliska. Utifrån detta resonemang kan man göra tolk-

ningen att vad som är moraliskt respektive omoraliskt är en konstruktion, där det mora-

liska subjektet skapar sig själv och det andra, det omoraliska.  

 

Vi tar avstamp i Perssons idé om det svårdefinierade, där det på förhand kan vara svårt 

att veta vad som kan tolkas som provocerande, men reserverar oss för att det ofta berör 

tabubelagda ämnen och det som utmanar vedertagna uppfattningar om moral. Vi kom-

mer, utifrån van Ooijens resonemang om moralens subjektskap, utgå från att den littera-

tur som anses vara provocerande skapas utifrån tolkarnas egen moral. Definitionen blir 

därmed tudelad: å ena sidan kan man utgå från att texter som behandlar tabubelagda äm-

nen kan tolkas som provocerande, å andra sidan öppnar vi upp för att de intervjuade lä-

rarna själva gör en egen tolkning av provocerande litteratur, utifrån deras egen moral 

och hur de själva skapar den i förhållande till det upplevt provocerande, eller vad de tror 

att eleverna kan komma att uppleva som provocerande. 

3.6 Transaktionell teori 

I Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (2002) publicerad första gången 

1938, beskriver Rosenblatt läsning som en transaktionell process, där texten och läsaren 

har en ömsesidig relation. Begreppet transaktion används istället för det ofta förekom-

mande begreppet interaktion. Skillnaden mellan dessa begrepp är att i en interaktion ana-

lyseras läsaren och texten separat men i en transaktion ligger fokus istället på det som 

sker när läsaren och texten möts. Begreppet transaktion används således i syfte att förtyd-

liga aktiviteten läsning som en process där “elementen är aspekter eller faser av en total 

situation” (Rosenblatt 2002: 36). Läsaren går in i litteraturen med förväntningar som 
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ständigt omvärderas i mötet med texten. Rosenblatt menar att läsning under lång tid be-

traktats som en interaktion där läsaren söker mening i texten eller textens mening in-

präglas i läsaren. Hon anser att läsning snarare är en spiralformad rörelse där de två aktiva 

parterna - texten och läsaren - påverkas av varandra. Läsaren närmar sig en text med 

förväntningar, syfte och hypoteser styrda utifrån tidigare erfarenheter och hens upplevelse 

av texten konstant revideras av vad han får möta. Rosenblatt skriver: “Det finns inget som 

heter en allmän läsart eller ett allmänt litterärt verk; det finns bara de potentiella miljo-

nerna enskilda läsare av de potentiella miljonerna enskilda litterära verk” (Rosenblatt 

2002: 35). 

3.7 Estetisk och efferent läsning 

Begreppen estetisk och efferent läsning är formulerade av Rosenblatt i syfte att synliggöra 

hur elever läser i skolan (Rosenblatt 2002). Rosenblatt använder begreppet efferent läs-

ning, från latinets effero, “föra bort”. Efferent läsning definieras som läsning med ett 

praktiskt syfte, där uppmärksamheten är fäst på att välja ut och analytiskt abstrahera den 

information, de idéer eller de handlingsdirektiv som återstår då handlingen är avklarad. 

Molloy (2002) beskriver hur en elev som vet att hen ska göra ett prov på boken intar en 

efferent hållning genom att förhålla sig till litteraturen med syfte att abstrahera specifik 

information ur texten. Begreppet estetisk läsning handlar istället om elevens upplevelse, 

vad läsaren “lever genom” i relation till den specifika texten. Rosenblatt (2002) tydliggör 

skillnaden mellan efferent och estetisk läsning med hjälp av ett exempel: Ingen kan läsa 

en dikt åt någon annan, men en annan person kan läsa och sammanfatta en tidningsartikel 

eller en vetenskaplig text åt oss då omskrivningen eller sammanfattningen kan vara lika 

användbar som originalet. För att dikten ska bli ett konstverk måste läsaren själv genom-

leva det som sker i mötet med texten. Dessa olika sätt att läsa och förhålla sig till text står 

enligt Rosenblatt inte i motsats till varandra, utan bildar snarare ett “kontinuum av möjliga 

transaktioner med en text” (2002: 14). Vilken plats vi befinner oss på mellan en efferent 

och en estetisk läsning beror i hög utsträckning på vilket syfte vi har med läsningen. Ro-

senblatt menar att skolan ofta explicit uppmuntrar till estetisk läsning samtidigt som man 

implicit uppmuntrar eleverna att läsa mer efferent. Hon poängterar att undervisning som 

innebär att eleverna antingen ignorerar de estetiska eller de sociala element som återfinns 

i läsupplevelsen inte ger dem möjlighet att få alla de insikter som läsning och litteratur 

har att erbjuda. 
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4 Metod  

I det här kapitlet presenteras studiens metod och de metodologiska överväganden vi 

gjort under arbetets gång. Inledningsvis resonerar vi kring vårt val av metod och presen-

terar sedan våra informanter och vårt urval. Vi går sedan vidare med att redogöra för hur 

vi har lagt upp arbetet och reflekterar över valet att skriva i par. Efter det beskriver vi 

hur vi gick tillväga vid analysen av materialet, och avslutningsvis hur vi under arbetet 

förhåller oss till reliabilitet, validitet och forskningsetik.  

 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i sin undervisning ser på och förhåller 

sig till texter som kan upplevas som känsliga eller provocerande. Då lärares upplevelser, 

erfarenheter och tankar utgör källmaterialet i undersökningen valde vi att arbeta med 

kvalitativa intervjuer. Inom kvalitativ forskning är ett övergripande mål att försöka för-

stå och förklara fenomen som rör personer och situationer i deras sociala verklighet 

(Jmf. Dalen 2015). Det handlar om att utgå från erfarenheter och upplevelser och på den 

vägen öka förståelsen av ett fenomen, i vårt fall; att förstå hur lärare upplever och hante-

rar en viss typ av text och litteratur inom ramen för sin yrkesutövning.  

 

I forskningssammanhang skiljer man på olika typer av intervjuer och den tydligaste 

skiljelinjen går mellan öppna och mer strukturerade eller fokuserade intervjuer. Öppna 

intervjuer tillåter informanterna att fritt berätta om sina erfarenheter, medan semistruk-

turerade eller delvis strukturerade intervjuer riktar in sig på i förväg bestämda ämnen 

(Jmf. Dalen 2015). Vårt syfte var tydligt avgränsat; vi var intresserade av att veta hur lä-

rare ser på den provocerande litteraturens plats i undervisningen. En helt öppen intervju, 

där informanterna får prata fritt kring sin yrkesutövning och tankar om litteraturens roll 

i undervisningen var därmed svår att tillämpa. Vidare tillät inte undersökningens om-

fång och tidsplan öppna intervjuer, då det skulle innebära en större mängd material än 

vad vi hade möjlighet att bearbeta och analysera. Därför valde vi att använda oss av se-

mistrukturerade intervjuer och utgick under intervjutillfällena från en intervjuguide som 

arbetades fram utifrån ett antal centrala teman som täckte in de viktigaste områdena för 

undersökningen (ibid.).  

 

Intervjuguiden utformades med utgångspunkt i det övergripande syftet och frågeställ-

ningarna. För att underlätta analysarbetet samt undvika risken att viktiga aspekter av 

syftet och frågeställningar föll bort under intervjutillfällena strukturerades intervjugui-

den utifrån tre teman: Synen på litteraturens roll i skolan, Provokationens plats i littera-

turundervisningen och Praktiskt erfarenhet. Lärarna fick inte tillgång till intervjufrå-

gorna i förväg eftersom vi intresserade oss för deras första resonemang och reflektioner 

om frågeställningarna och inte några i förväg uttänkta svar. Flera av lärarna arbetade på 

samma arbetsplats och föreslog med hänvisning till tidsbrist och bekvämlighet gruppin-

tervjuer istället för enskilda intervjuer. Vi valde att stå fast vid vår ursprungliga idé, att 

genomföra enskilda intervjuer, då vi ville undvika att informanterna under 
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intervjutillfället skulle behöva förhålla sig till varandras svar och resonemang. Vi ville 

därmed se till att gruppdynamiken inte skulle komma att få en avgörande betydelse un-

der intervjuerna, och undvika en situation där informanterna kände sig manade att 

komma fram till något slags konsensus kring de ämnen och frågeställningar som lyftes. 

 

Efter intervjuerna transkriberades inspelningarna i syfte att underlätta analysen av 

materialet. I det första skedet återgavs intervjuerna ordagrant, utan omskrivningar, och 

inkluderade även samtalsmarkörer som intervjuarens uppmuntrande signaler och ofta 

förekommande upprepningar som exempelvis “mm” eller “eh”. Men eftersom materi-

alet inte skulle fungera som underlag för varken språklig analys eller samtalsanalys, har 

vissa av dessa inslag tagits bort i den slutgiltiga uppsatsversionen, då sådana speciali-

serade utskrifter inte är nödvändiga för meningsanalys av intervjutexter i vanliga inter-

vjuprojekt (Jmf. Kvale och Brinkmann 2014). 

4.1 Informanter och urval 

Vi intervjuade sex lärare, varav fem arbetar som svensklärare och en med svenska som 

andraspråk. Intervjuerna genomfördes under två veckor, vecka sex och vecka sju, och 

varje intervju tog cirka en timme att genomföra. Alla de intervjuade lärarna är behöriga 

i svenskämnet, och arbetar inom skolformerna folkhögskola, gymnasieskola och vuxen-

utbildning. Lärarnas namn är kodade med bokstäver. Lärare A arbetar på folkhögskola, 

lärare B och C på en gymnasieskola och lärare D, E och F på ett Komvux. De lärare 

som arbetar inom samma skolform arbetar även på samma arbetsplats, dvs. lärare B och 

C arbetar på samma gymnasieskola, och lärare D, E och F på samma Komvux. 

 

Då syftet med studien var att undersöka hur svensklärare resonerar kring provocerande 

litteratur, innebar det att de lärare som var relevanta att intervjua var de som undervisar i 

gymnasiekurserna i svenska. Därför begränsade vi inte urvalet utifrån en särskild skol-

form då det inte var skolformen i sig som var relevant för undersökningen, utan kur-

serna samt kurs- och ämnesplanerna. Istället var vårt enda urvalskriterium att de lärare 

vi intervjuade skulle vara legitimerade ämneslärare i svenskämnet, och undervisa i 

svenska på gymnasienivå. Under intervjutillfället med lärare D framkom det att hen nu-

mera bara undervisade i svenska som andraspråk. Vi valde trots detta att fullfölja inter-

vjun och använda den i vår studie, och hens utsagor blev senare också relevanta i ana-

lysarbetet då de kunde belysa aspekter av vissa teman som berördes även under de andra 

intervjuerna. Hens resonemang om vad som kan provocera och uppröra elever blev till 

exempel centralt för ett av våra mest framträdande teman. Därmed gjorde vi kvalitativa 

intervjuer med fem lärare som arbetar med gymnasiekurserna i svenska, och med en lä-

rare som arbetar med gymnasiekurserna i svenska som andraspråk. Antalet informanter 

baserades på den tid och de resurser vi hade tillgängliga för att genomföra studien, och 

för att få kontakt med informanter använde vi i oss stor utsträckning av ett så kallat be-

kvämlighetsurval vilket innebär att vi utgick från redan existerande kontakter, 
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exempelvis tidigare handledare, bekanta eller kollegor. Tillvägagångssättet är praktiskt 

på så sätt att den underlättar arbetet med att hitta personer som uppfyller kriterierna för 

intervjun, i vårt fall lärare som arbetar med gymnasiekurserna i svenska (Jmf. Trost 

2010). Samtidigt ökar bekvämlighetsurvalet risken för att en outtalad samsyn kan 

komma att påverka forskningsprocessen, både vid intervjutillfället och vid analysen. 

Detta kan exempelvis ske genom att de sociala band som forskare och intervjuperso-

nerna har till varandra försvårar arbetet med att skriva fram motsägelser och diskrepan-

ser ur intervjumaterialet. Man kan säga att forskaren, på grund av sociala omständig-

heter och existerande relationer, tar överdriven hänsyn i forskningsprocessen. Detta är 

någonting vi har tagit i beaktande under analysprocessen och reflekterat över i arbetet 

med intervjuerna. 

4.2 Samarbete 

Då arbetet har genomförts av två personer har det till viss del delats upp men till största 

del utförts gemensamt. Intervjuerna med de sex informanterna delades upp så att vi in-

tervjuade tre personer var och vi transkriberade även dessa individuellt. Intervjuerna ut-

gick från en intervjuguide som vi utarbetade tillsammans. Arbetet med den övriga upp-

satsen utfördes gemensamt, där vi tillsammans författade de delar som utgör inledning, 

bakgrund, metod, analys och diskussion. Valet att skriva i par motiverades med att vi 

hade möjlighet att intervjua fler informanter, vilket förhoppningsvis ledde till en mer 

djupgående undersökning. Vidare är vår förhoppning att samarbetet bidrog till ett för-

djupat och mer nyanserat analysarbete.  

 

När man är flera personer som genomför en intervjustudie är det viktigt att sträva efter 

en gemensam förståelse och samsyn i förhållande till det insamlade materialet. Begrep-

pet intersubjektivitet, att en upplevelse och en tolkning av en situation blir gemensam 

för människor, handlar om detta. Intersubjektivitet stärker validiteten i de tolkningar 

som görs utifrån uttalanden från informanterna. Att vara flera intervjuare i en och 

samma studie kan minska validiteten, ifall dessa intervjuare saknar en gemensam ram 

för genomförandet och tolkningen (Jmf. Dalen 2015). Med detta i åtanke har vi arbetat 

tillsammans med den största delen av studien, och strävat efter att skapa en gemensam 

tolkningsram. 

4.3 Analysmetod 

I tolknings- och analysarbetet utgår vi från ett fenomenologiskt förhållningssätt. I kvali-

tativa studier används fenomenologi för att förstå och beskriva sociala fenomen utifrån 

informanternas egna perspektiv. Man strävar efter att beskriva tillvaron som de beskri-

ver den, utifrån antagandet att informanternas upplevelser och utsagor speglar den för 

studien relevanta verkligheten (Jmf. Kvale och Brinkmann 2014). För oss innebär feno-

menologi att vi strävat efter att låta lärarna själva beskriva sina upplevelser av undervis-

ning, litteraturval och provokationer, vilket betyder att vi i vårt tolkningsarbete har 



   

 

21 

arbetat utifrån antagandet att informanternas beskrivningar är den för studien relevanta 

verkligheten. Fenomenologi har därmed fungerat som ett första redskap för att tolka in-

formanternas utsagor.  

 

I arbetet med att strukturera och organisera materialet har vi använt oss av tematisk ana-

lys som går ut på att urskilja teman utifrån det insamlade materialet. Braun och Clarke 

(2006) beskriver ett tema som någonting som fångar in något av vikt inom datan i relat-

ion till forskningsfrågorna och representerar någon form av mönster eller betydelse 

inom den. Kvalitativa analyser kräver en viss flexibilitet hos forskaren. Det är inte nöd-

vändigtvis avgörande hur frekvent ett tema urskiljs. Det handlar istället om att vara kon-

sekvent i sin redogörelse för hur man urskiljer teman. 

4.3.1 Tillvägagångssätt 

Analysarbetet inleddes med en genomläsning av det transkriberade materialet. Därefter  

arbetade vi med att skriva fram narrativa sammanfattningar av intervjuerna (Jmf. Braun 

och Clarke 2006). I detta skede fokuserade vi på meningskoncentrering (Jmf. Kvale och 

Brinkmann 2014: 247) genom att urskilja huvudinnebörden i det som sagts under inter-

vjuerna, dels utifrån återkommande formuleringar och tankegångar i materialet, och dels 

utifrån vad vi själva ansåg var relevant i relation till syftet. I och med detta kunde vi se-

dan urskilja teman i materialet som fungerade som utgångspunkter för analysen. I arbe-

tet med att urskilja teman har således inte endast mängden tillfällen ett visst tema åter-

kommit definierat hur avgörande det varit för analysen, utan vi har även fokuserat på 

om temat fångar något som är centralt för vår studie (Jmf. Braun och Clarke 2006: 82). 

Tematisk analys innebär att söka igenom sin data för att finna återupprepade menings-

mönster. Denna form av analys är inte linjär utan kräver att man arbetar fram och till-

baka med sin data, och söker genom den återupprepade gånger efter teman (Jmf. Braun 

och Clarke 2006: 86). För oss innebar detta att vi under analysarbetet hela tiden gick 

tillbaka till ursprungskällan, de transkriberade intervjuerna, för att försäkra oss om att vi 

var på rätt spår i förhållande till vår data.  

 

När vi hade urskilt våra teman arbetade vi vidare genom att granska dem för att se hur 

de relaterade till varandra och till datan. Under arbetet märkte vi att vissa teman gled in 

i varandra vilket ledde till att de sammanfogades till ett, medan andra separerades eller 

togs bort. Vi valde exempelvis att sammanfoga elev- och föräldraperspektivet, då det 

under analysarbetet blev tydligt att dessa relaterade till varandra och var svåra att sepa-

rera. För vart och ett av temana skrev vi en analys och en identifierbar historia, där vi 

berättade om datan i relation till vårt syfte och forskningsfrågor (Ibid.) Enligt Braun och 

Clarke (Ibid.) kan det uppstå brister i denna del om man inte gör en tillräckligt utförlig 

analys, dvs. det räcker inte att sammanfoga citat från intervjuer och parafrasera dem, 

utan man måste också göra en utförlig analys utifrån den data man presenterar. Det ska 

gå att argumentera för analysen och då räcker det inte med två citat från intervjun, utan 

det måste finnas flera för att stärka tolkningen inför en potentiell läsare. Med detta i 
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åtanke har vi utöver att infoga många citat från intervjuerna, strävat efter att skriva fram 

tydliga narrativ i våra teman, i syfte att underlätta för läsaren att följa med i våra tanke-

gångar och vårt tolkningsarbete (Jmf. Braun och Clarke 2006). 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om resultatets konsistens och tillförlitlighet utifrån frågeställningen: 

kan samma resultat återskapas av andra forskare vid en annan tidpunkt? I en kvalitativ 

studie spelar dock forskarens subjektivitet en central roll och den formas i samspel med 

informanten och intervjusituationen. En studies reliabilitet kan exempelvis påverkas av 

ett omedvetet användande av ledande frågor som kan inverka på svaren. Vidare kan si-

tuationer och omständigheter förändras vilket påverkar möjligheterna att göra om 

samma studie och få samma resultat (Jmf. Dalen 2015; Kvale och Brinkmann 2014). 

Med detta i åtanke har vi i arbetet med intervjuguiden strävat efter att inte ställa några 

ledande frågor. I och med att det inte går att eftergranska resultaten och med säkerhet få 

samma resultat, har vi utgått från Dalens beskrivning av arbete med reliabilitet i kvalita-

tiva studier: “Ett sätt är att vara ytterst korrekt i beskrivningarna av de enskilda leden i 

forskningsprocessen, så att en annan forskare i princip kan ta på sig samma ‘forsknings-

glasögon’ i ett tänkt genomförande av det aktuella projektet” (Dalen 2015: 116).  

 

Intervju som forskningsmetod möjliggör förståelse av olika fenomen i informanternas 

sociala verklighet och öppnar upp för mer djupgående analys än vid exempelvis enkät-

undersökningar. Men risken finns att intervjuaren, i det här fallet vi, påverkar svaren ge-

nom sin närvaro. Intervjusituationen är en social situation, och det finns en uppenbar 

risk att intervjupersonen anpassar sina svar utifrån en känsla eller uppfattning om vad 

intervjuaren vill höra. Fenomenet kallas för intervjuareffekt och sker ofta genom, för in-

tervjuaren, mer eller mindre omedveten kommunikation som exempelvis minspel eller 

kroppshållning. Ytterligare ett exempel på intervjuareffekt är att intervjuaren tolkar sva-

ren fel. Sådant som låter sammanhängande eller konstigt tolkas omedvetet i en riktning 

som underlättar analysarbetet. För att undvika dessa fallgropar bör intervjuaren sträva 

efter att vara en god lyssnare och rikta all sin uppmärksamhet på intervjupersonen. Om 

intervjuaren vill ställa frågor för att reda ut oklarheter eller få förtydliganden bör dessa 

vara öppna i stil med “hur menar du då?”, inte argumenterande (Svenning 2003: 120). 

Detta är något som vi har reflekterat över och förhållit oss till inför och under intervju-

tillfällena samt i bearbetningen av materialet.  

 

Validitet i kvalitativa studier syftar till att belysa i vilken utsträckning metoden undersö-

ker det den är avsedd att undersöka. Validitet ska genomsyra hela forskningen och inte 

enbart bestå av ett enskilt stadie i undersökningen, och ska således inte ses som en slut-

giltig produktkontroll, utan vara inbyggd i själva forskningsprocessen. Det ska återfin-

nas i studiens teoretiska antaganden, kvaliteten på intervjuerna och dess utformning, in-

tervjuns utskrift, hållbarheten i de tolkningar som gjorts och redogörelsen för 
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undersökningens huvudresultat (Jmf. Kvale och Brinkmann, 2014). För vårt arbete inne-

bär det bland annat att vi har utformat intervjuguiden med utgångspunkt inte bara i syf-

tet, utan även i studiens teoretiska bakgrund. Vidare har vi under analysarbetet ansträngt 

oss för att hela tiden förhålla oss till studiens syfte och frågeställningar, och förankra 

våra tolkningar i teorin.  

4.5 Etiska aspekter 

I denna studie förhåller vi oss till de fyra forskningsetiska principerna som de presenteras 

av Vetenskapsrådet (u.å), vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-

tetskravet och nyttjandekravet. Med informationskravet menas att de informanter som 

deltar i forskningen är informerade om forskningens syfte, vad deras roll i undersök-

ningen är och vilka villkor som gäller. Deltagarna får information om att deltagande är 

frivilligt och att uppgifterna inte kommer att användas till någonting annat än denna stu-

die. Deltagarna har även rätt att få veta namnet på institutionen och namn på ansvarig 

handledare. Vi delgav denna information till våra informanter vid två tillfällen: vid in-

formationsbrevet de fick när de uttryckt intresse för studien, samt innan intervjuns början. 

Samtyckeskravet betonar att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan, 

vilket innebär att de ska lämna samtycke till deltagandet i studien. Vi informerade våra 

informanter om att deltagandet är frivilligt, och utförde intervjuerna efter att de gett sitt 

samtycke. Samtyckeskravet innebär även att informanterna har möjlighet att avsluta sitt 

deltagande när de själva vill, utan negativa påföljder. Konfidentialitetskravet innebär att 

deltagare i studien ska ges konfidentialitet, vilket betyder att vi skyddar deras personupp-

gifter på ett sådant sätt att informanterna inte ska kunna identifieras utifrån den informat-

ion som återfinns i studien. Vi gjorde detta genom att koda av deltagarnas uppgifter, och 

genom att lagra av uppgifterna på ett sådant sätt att de inte är tillgängliga för någon annan 

än oss. Den information vi fick från deltagarna kommer enbart att användas inom ramen 

för denna studie, vilket stämmer överens med nyttjandekravet. 
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5 Resultatredovisning och analys 

I detta kapitel presenteras inledningsvis de lärare vi intervjuat för studien med en sam-

manfattning av var och en av intervjuerna. Sammanfattningarna är strukturerade utifrån 

intervjuguidens uppläggning (se bilaga 2) i syfte att ge en bild av informanternas resone-

mang i sin helhet. En värdering av innehållets relevans utifrån studiens syfte och fråge-

ställningar gjordes emellertid redan i detta skede. En konsekvens av detta är att vissa delar 

av intervjun inte redovisas. Detta följs av en tematisk analys, där varje tema presenteras 

och analyseras för sig och relateras till studiens teoretiska bakgrund. 

5.1 Empiri 

5.1.1 Lärare A 

Lärare A arbetar på en folkhögskola. Hen har arbetat som lärare i cirka 17 år och vid 

tillfället för intervjun undervisar hen i Svenska 3 och i svenska som andraspråk på SFI-

nivå. Hen har tidigare även undervisat i Svenska A och Svenska B. Svensklärarna på 

skolan har lagt upp arbetet med litteratur utifrån litterära epoker och i svenska 3 som A 

undervisar i, ligger fokuset på modernismen. På frågan om hur A tänker när hen väljer 

skönlitteratur till sin undervisning svarar A att hen gör urvalet med utgångspunkt i de 

författare som varit tongivande för prosan under 1900-talet, och nämner fyra författare: 

Kafka, Joyce, Woolf och Proust. Vidare betonar A vikten av att läsa för att skriva, och 

förklarar att eleverna först läser texter och sedan skriver med utgångspunkt i det lästa:  

A: Under prosadelen, då fokuserar jag ju på, dom läser och sen skriver dom, för att försöka härma 

formen [...] så vi analyserar fram formen och sen får dom göra en liten skrivuppgift som är kopp-

lad till de texterna.  

Längre in i kursen ska eleverna skriva noveller och då står deras eget skrivande i fokus 

för det skönlitterära urvalet. Här väljer A noveller utifrån vad eleverna kan ha använd-

ning för i sitt eget skrivande.  

 

Vad gäller skönlitteraturens syfte i svenskundervisningen säger A att det finns många 

olika syften men att det handlar mycket om personlig utveckling, och om att eleverna 

ska lära sig att se och förstå andra människors livsbetingelser och få syn på sina egna 

värderingar. A beskriver detta som den “mjuka delen” av syftet. Vidare säger hen att det 

i Svenska 3 handlar mycket om att utveckla ett metaperspektiv i förhållande till littera-

turen: “att få syn på språket”, “lära sig mer om hur olika texter ser ut” och om att förstå 

“formen kring olika typer av texter”. När jag frågar om det finns någon litteratur som 

hen skulle vilja ta in i undervisningen, men av någon anledning känner sig tveksam till, 

funderar A ett tag och säger sedan att hen inte skulle använda sig av American Psycho. 

A slutade själv läsa den på grund av att hen inte förstår syftet med det sexuella våldet i 

texten och förklarar att den boken fick hen att må “fysiskt illa”.  
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I fråga om styrdokumentens betydelse för litteraturundervisningen återkommer A till lit-

teraturens betydelse för personlig utveckling och vikten av att utveckla förståelse för 

andra människor. Vidare nämner hen vikten av att ha en bredd på det litterära urvalet, 

och förklarar att det är viktigt att man inte bara läser en typ av berättelser och en form 

av livsbetingelser. A säger även att hen uppfattar skrivningarna som fria, och upplever 

sig ha ett stort eget tolkningsutrymme. På frågan om skönlitteratur kan vara skadligt och 

om den kan påverka personer på ett negativt sätt, svarar A att hen tänker att litteratur 

precis som det mesta kan påverka människor beroende på vilka livssituationer de befin-

ner sig i, men att det som uppfattas som jobbigt inte behöver vara negativt i längden. A 

resonerar vidare kring detta och konstaterar att hen som lärare ansvarar för situationen i 

klassrummet och måste vara uppmärksam på hur eleverna hanterar de texter som an-

vänds i undervisningen. Men att elever eventuellt skulle kunna bli upprörda eller starkt 

känslomässigt berörda av en viss typ texter ser A inte som en anledning till att helt und-

vika dessa texter i undervisningen.  

 

A berättar om en novell av Chimamanda Ngozi Adichie som hen brukar använda. No-

vellen innehåller ett sexuellt övergrepp. Hen resonerar kring det och kommer fram till 

att det troligtvis finns elever i klassrummet som känner igen sig i den upplevelsen, men 

ser inte det som något skäl till att inte använda sig av texten. A menar att det sexuella 

övergreppet fyller en funktion på så sätt att det synliggör det övergripande temat (makt, 

att vara utelämnad i ett annat land) i novellen.  

 

På frågan om den skönlitteratur som används i undervisningen ska vara “moraliskt god” 

svarar A nej, och förklarar att hen inte tänker på litterära texter som goda eller onda. 

A vill alltså inte beskriva litteratur som god eller ond, men menar samtidigt att skönlitte-

ratur kan fungera som en ingång till etiska resonemang. 

 

Under samtalet om provocerande texter berättar A att hen brukar ta bort slutet på en no-

vell som hen använder i undervisningen. A förklarar att slutet, som innehåller tidelag, 

tar fokus från det hen vill uppnå med undervisningen: att eleverna ska få syn på hur man 

kan skriva fram tidsrörelser i en skönlitterär text. I slutet av intervjun säger A att hen 

upplever att det är väldigt lite som är tabu eller känsligt att prata om bland unga männi-

skor idag vilket hen uppfattar som en bra utveckling.  

5.1.2 Lärare B 

Lärare B arbetar på en gymnasieskola och undervisar vid tillfället för intervjun med kur-

ser i svenska och engelska, och har jobbat som lärare i snart 30 år. När B beskriver hur 

hen väljer litteratur till sin undervisning berättar hen att fokus ligger på att det ska in-

tressera eleverna men att hen också förhåller sig till läroplanen, där det står att litteratu-

ren ska vara skriven av olika författare, av manligt och kvinnligt kön, från olika kulturer 

och tider. B tar även upp att litteraturen ska behandla ämnen som går att diskutera och 

som kan väcka elevernas intresse. De övriga faktorer som enligt B kan påverka 
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litteraturvalet är främst tillgänglighet, de diskussioner som förs i arbetslaget kring vad 

som har fungerat tidigare. Vidare säger B att hen ibland väljer litteratur utifrån elev-

grupp då det i vissa grupper finns ämnen man kan behöva lyfta, och litteraturen kan då 

användas för att göra det. B anser att litteraturens huvudsyfte är att väcka läsintresse, för 

att på så sätt kunna utveckla språket och sina tankar och perspektiv. Hen beskriver 

läsande som utvecklande på “alla sätt och vis”. 

 

Vad gäller litteratur som B skulle vilja använda sig av men känner sig tveksam till, me-

nar hen skulle vara litteratur som ligger långt ifrån elevernas verklighet. B menar att hen 

kan tveka när litteraturen inte känns relaterbar för eleverna, men att den sortens litteratur 

samtidigt kan “öppna nya fönster” för dem. Som exempel beskriver B arbetet med 

skräcklitteratur, där hen var orolig för att eleverna skulle tycka att den var obehaglig, 

men trots detta använde den med ett lyckat resultat. Hen anser att man som lärare inte 

bör vara rädd för att använda litteratur som utmanar eleverna. 

 

Angående styrdokumenten och de aktuella kursplanernas inverkan på valet av skönlitte-

ratur, säger B att hen försöker hålla sig till vad som står i dem, men att det samtidigt är 

väldigt öppet och går att välja väldigt mycket själv. Valfriheten upplever B som positiv. 

I diskussionen om provocerande litteratur menar B att litteratur inte är skadlig, utan sna-

rare kan verka utmanande, både i relation till den egna och den vedertagna moralen. 

Den skapar möjlighet till diskussion om ämnen som moral och etik, och genom littera-

turen får man möjlighet att granska sina egna och andras tankegångar. B tycker att det 

viktigt att man i skolan får möjlighet att diskutera eftersom det kan utmana eleverna och 

få dem att lyssna på varandra och ta in fler perspektiv. Under samtalet om huruvida lit-

teraturen kan påverka en elev negativt utifrån den enskilda elevens erfarenheter, säger B 

att det aldrig är skadligt att prata om saker men att läraren har ett ansvar för hur diskuss-

ionen förs. Hen menar att man inte ska vara rädd för att låta eleverna diskutera, och att 

ens ansvar främst handlar om att se till att ingen blir sårad. Angående att använda litte-

ratur som provocerar en själv, säger B att hen kan ha läst litteratur som provocerat hen 

och då valt att inte använda i undervisningen, vilket beror på att B inte tror att eleverna 

skulle kunna relatera till den. Samtidigt säger B att hen ofta tar in litteratur i undervis-

ningen som påverkat hen och fått hen att tänka. 

 

Ifråga om litteraturen bör vara “moraliskt god” svarar B att hen inte tror att det gör 

någonting om litteraturen utmanar elever, utan att det istället kan leda till intressanta 

perspektiv. B säger att litteratur hen inte skulle välja att använda i klassrummet är por-

nografisk litteratur och litteratur med grova våldsbeskrivningar eftersom att det vore 

svårt att prata om, både för hen själv och för eleverna. Avslutningsvis beskriver hen ar-

betet med novellen Kylan av Inger Alfvén, och berättar att hen tycker att det är intres-

sant att föra diskussioner i klassrummet som exempelvis behandlar förutfattade me-

ningar om kön och genus. 
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5.1.3 Lärare C 

Lärare C har arbetat som lärare i cirka 36 år och arbetar vid tillfället för intervjun på en 

gymnasieskola där hen undervisar i Svenska 1, 2 och 3. C berättar att hen i Svenska 1 

arbetar mest med noveller och brukar ta in både äldre och nyare texter utifrån tanken att 

ge eleverna perspektiv på hur olika texter kan se ut och hur litteraturen har förändrats 

över tid. I årskurs tre vill C att undervisningen fokuserar på hur litteraturen har utveck-

lats genom att eleverna får jämföra större och mindre litterära verk genom tiderna. Vi-

dare förklarar C att litteraturvalet ibland styrs utifrån de behov som finns i arbetslagen 

och i klasserna. På frågan om vad hen tänker är syftet med skönlitteraturen i svenskun-

dervisningen, säger C att det handlar om att lära sig saker om sig själv och om andra 

människor, och “hitta verktyg för att ta hand om verkligheten”. Detta menar hen, är den 

optimala situationen, däremot är det inte alltid man som lärare når dit med alla elever 

och alla texter. C säger att hen ibland hamnar i en situation där eleverna har fullt upp 

med att bara ta sig igenom texterna, och då kan syftet med litteraturen bli ett annat, ex-

empelvis att öva på att läsa högt: 

C: [...] hitta ett sätt att läsa en text så att innehållet kommer fram i det man läser, det kan ju också 

bli ett syfte [...] eller att bara våga läsa högt. 

När C får frågan om det finns någon litteratur som hen funderat på att ta in i undervis-

ningen men samtidigt känner sig tveksam till, svarar C att hen tidigare, för femton-tio år 

sedan, kunde uppleva att hen ibland “trampade i klaveret”. C berättar om en situation 

där en elev gick ut ur klassrummet för att hen tog illa upp av en skönlitterär text som be-

skrev en romantisk relation mellan en flicka och en pojke. Cs tolkning är att eleven själv 

inte var intresserad av tjejer utan av killar, och därför upplevde texten som normativ och 

kände sig exkluderad. C menar emellertid att det inte är så längre, och säger att hen idag 

upplever sig kunna ta in vilka texter som helst i undervisningen.  

 

C säger att hen tänker mycket på det som står i styrdokumenten (aktuella kursplaner, 

värdegrunden) när hen väljer skönlitteratur, främst på att det ska vara litteratur från 

olika tider, både svenska och internationella författare, författad av både kvinnor och 

män. C vill även få till en progression mellan de olika årskurserna, dvs. att eleverna ska 

få läsa mer “lättsmälta” texter i ettan, och sedan utveckla en “bredare bild av historien” 

under årskurs två och tre. Hen upplever sig dock inte vara begränsad av styrdokumen-

ten, utan känner snarare att skrivningarna öppnar upp för ett brett och fritt urval ur hela 

världslitteraturen. Vid den del av intervjun som handlar mer om provokationer frågar 

jag om C tror att litteratur kan vara skadligt eller farligt på något sätt:  

C: Nej, det tror jag inte [...] alltså jag tror att, ja okej det kanske är farligt ifall det inte finns någon 

arena för att hantera upplevelsen, då kanske det är skadligt, då kanske det blir bok på bok av en 

moralisk eller etisk uppfattning som inte är helt lyckad [...] och man har ingen att bolla det emot 

[...] men annars tänker jag att det finns nog inget som är farligt så länge man hanterar det.  

Vidare förklarar C att man som lärare alltid måste förhålla sig till elevernas förmåga att 

hantera texter när man väljer litteratur till undervisningen. C säger att hen har haft 
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elever med “socioemotionella svårigheter”, och att dessa elever kan ha svårt att reflek-

tera och diskutera litteratur på det sätt som hen skulle önska. Trots de svårigheter som 

vissa elever kan ha med att hantera texter med potentiellt provocerande innehåll, anser 

inte C att den litteratur som används i skolan nödvändigtvis måste vara “moraliskt god”. 

Hen utvecklar tankegången genom att jämföra med samhället och livet i stort, och för-

klarar att livet inte är gott, och inte litteraturen heller.  

 

C anser att skönlitteraturen spelar en central roll i värdegrundsarbetet. Hen förklarar att 

den kan fungera som utgångspunkt för etiska och moraliska resonemang som går i linje 

med det som står i skolans värdegrund. C lyfter även föräldrar som en betydande faktor 

för litteraturvalen, speciellt om man arbetar på högstadiet eller i årskurs ett på gymna-

siet. I slutet av intervjun får C frågan om hen skulle kunna tänka sig att ta in Lolita i sin 

undervisning:  

C: ja, då skulle jag hamna i personlig konflikt med mig själv [...] det går så mycket emot min egen 

uppfattning om vad jag mäktar med att hantera, så den skulle jag nog nej den skulle jag nog inte, 

inte för att den skulle vara skadlig, utan jag tror att jag skulle ha så svårt, det skulle vara så motbju-

dande för mig själv att hantera själva ämnet, och jag vill ha roligt på jobbet.  

Efter att vi har resonerat ett tag kring boken så ändrar sig C delvis, och säger att hen 

kanske skulle kunna använda den i en årskurs tre, och i så fall ta upp “reaktioner från ti-

den”, “intellektualisera” kring bokens betydelse och undersöka om tolkningen av den 

har förändrats över tid. C säger även att man skulle kunna dra jämförelser mellan olika 

kulturer. Här syftar hen bland annat på att barnäktenskap tidigare varit lagligt i Sverige 

och att det fortfarande är det i vissa länder, och även att svenska män åker till andra län-

der för att köpa sex av barn: 

 C: ...vad är det vi ser när vi är på stranden i Thailand liksom [...] 

5.1.4 Lärare D 

Lärare D arbetar på Komvux och undervisar i svenska som andraspråk. D är även behö-

rig i ämnena svenska och engelska, och har arbetat som lärare i cirka trettio år. När D 

beskriver hur hen väljer litteratur till sin undervisning, säger hen att det helst ska vara 

svensk litteratur skriven på svenska av svenska författare. Litteraturen ska dessutom ha 

ett bra språk, ett skönlitterärt värde och belysa samhället på något vis. D understryker att 

hen inte vill använda sig av översatt litteratur och förklarar att om litteraturen är svensk 

kan eleverna tillägna sig både det svenska språket och kulturen genom litteraturläs-

ningen. D berättar vidare att hen använder sig av såväl klassiker som av nyare böcker 

eftersom det bidrar till allmänbildningen. D beskriver ett samarbete som pågår mellan 

svenska 3 och svenska som andraspråk 3, där de läser Hemsöborna: 

D: [...] och sen provar vi för första gången Hemsöborna i svenska 3, och det här gör vi tillsammans 

med svenska 3 och svenska som andraspråk 3 så vi gör det tillsammans båda grupperna då för att 

man ska utbyta lite mer, tankar och språk och så vidare. 

EL: Funkar det bra? 

D: Det har funkat jättebra hittills [...] de svenska eleverna kan ju hjälpa till med språk och uttryck 
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och sådär medan de utländska eleverna ofta har kanske lite mer livserfarenhet och kan se saker ur 

andra perspektiv [...] så det kan bli ganska intressanta diskussioner där. 

På frågan om vilka faktorer D förhåller sig till när hen väljer litteratur till undervis-

ningen, svarar hen att de inom kollegiet brukar se till att de inte läser samma böcker, 

utan att det sker en progression mellan kurserna. Ibland, berättar D, har de låtit eleverna 

välja litteratur helt fritt. D anser dock att det kan bidra till att eleverna inte får ut lika 

mycket av läsningen då det blir svårare att ha gemensamma diskussioner om det lästa. 

Vid situationer där eleverna får välja fritt föredrar hen därför att ge dem cirka fyra 

böcker att välja mellan. Det gynnar också läraren, anser D, när man ska se till att kun-

skapskraven för kursen uppfylls. Under samtalet om vilken plats litteraturen har i 

svenskundervisningen, svarar D att litteraturen är viktig eftersom den är språkutveck-

lande men även för att den kan förklara samhället. D berättar vidare att hen tänker 

mycket på styrdokumenten när hen väljer litteratur. Hen menar att man måste utgå från 

dem i sin planering och se till att kunskapskraven och det centrala innehållet uppfylls, 

och utforma uppgifterna som tillhör texterna så att man täcker in ett flertal mål. D upp-

lever styrdokumenten som öppna och fria för tolkning, och anser att det är ganska fritt 

hur man som lärare gör när man lägger upp och planerar sin undervisning.  

 

D tror inte att litteratur kan vara skadlig, men att den kan väcka minnen av saker man 

har varit med om, som kan påverka elever på ett negativt sätt. Detta är enligt D något 

man som lärare bör undvika. Däremot menar hen att det kan vara positivt om litteratur 

provocerar, eftersom om något är tillräckligt provocerande kan eleverna glömma bort att 

de arbetar med att träna språket, och istället fokusera mer på att formulera sina egna tan-

kar och åsikter om ämnet. D försöker av hänsyn till eleverna undvika vissa ämnen, men 

förklarar att det ändå kan vara så att man någon gång tar in litteratur som en eller flera 

elever reagerar negativt på. En lösning på detta är enligt D att presentera flera olika 

böcker för eleverna och berätta vad de handlar om. Sen kan eleverna själva välja bort 

litteratur som handlar om något de inte vill läsa om. På frågan om litteraturen som an-

vänds i undervisningen måste vara “moraliskt god”, säger D att den inte behöver vara 

det, så länge man diskuterar den. Hen drar en parallell mellan litteraturen och livet, och 

menar att man inte behöver hålla med litteraturen eller karaktärernas handlingar, men att 

man måste kunna förhålla sig till den. Som exempel tar hen upp romanen Mig äger 

ingen. När D använde den i undervisningen blev eleverna provocerade av att mamman 

lämnar sin dotter med en alkoholiserad far, vilket i sin tur ledde till en diskussion om 

föräldraskap och hur man bör vara som förälder.  

 

Under samtalet om litteraturens roll i förhållande till skolans värdegrund säger D att lit-

teraturen har en del i demokratiuppdraget eftersom man med hjälp av litteratur kan sätta 

sig in i andra människors tankar och känslor. Hen poängterar att mycket ligger i själva 

användningen av litteraturen: 

D: [...] man kan ju liksom inte bara slänga ut saker och så ska man läsa det, utan du måste ju på 

något vis bearbeta det ändå. 
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Vad gäller hur man kan motivera för elever att man använder sig av litteratur som kan 

upplevas som provocerande, återkommer D till att det som står i litteraturen inte behö-

ver vara “rätt”, utan att det bara är ett exempel på sådant som kan förekomma. D förkla-

rar att hen brukar säga till sina elever att de inte behöver tycka om vad de läser så länge 

de kan motivera varför de inte gör det. Litteratur som D inte skulle använda i undervis-

ningen är skräck, eftersom det är “för blodigt”, romaner med för mycket sex och “kiosk-

litteratur” för att det inte finns så mycket att prata om i den typen av böcker. I slutet av 

intervjun resonerar D kring hur man kan behöva motivera elever att läsa litteratur och 

förklarar att man kan behöva “peppa” eleverna ibland. Hen menar även att man som lä-

rare bör motivera sina litteraturval för eleverna. 

5.1.5 Lärare E 

Lärare E har arbetat som lärare i 12 år. Vid tillfället för intervjun arbetar hen på Kom-

vux och undervisar i alla gymnasiekurser i svenska. På frågan om hur hen tänker när 

hen väljer litteratur till sin undervisning svarar E att hen utgår mycket från tidsramarna 

(på skolan läser man en hel kurs under en termin), aktuell kurs och elevgrupp: 

E: [...] så då tänker jag först liksom vad kan lämpa sig efter den kurs man har och de liksom ramar 

man har, för vi läser ju alltså, på en termin en hel kurs [...] och så tänker jag liksom det här ska ele-

verna klara [...] 

I svenska 3 menar E att eleverna “absolut bör läsa en klassiker”, och då försöker hen 

hitta en klassiker i lämpligt format som passar för elevgruppen. E betonar att det är vik-

tigt att få eleverna intresserade av den bok de ska läsa. E berättar att hen även prövat att 

låta eleverna själva välja vad de vill läsa, vilket har fördelen att “fler tar sig igenom en 

bok” och är mer engagerade, samtidigt menar E att skolan har möjlighet att erbjuda en 

annan typ av litteratur som eleverna kanske inte väljer att läsa på fritiden. E återkommer 

flera gånger under intervjun till att den litteratur som eleverna läser i skolan ska vara av 

“god kvalitet”.  

 

E berättar att hen planerar kursen innan terminen startar och tar fram litteratur som hen 

tror kan passa, men att hen efter att ha träffat eleverna ibland justerar planeringen. An-

ledningen till det är att det, speciellt i svenska 1, kan det vara “väldigt spretigt”, då vissa 

elever saknar grundläggande kunskaper från grundskolan och gymnasiet, medan andra 

har “fått rätsida på livet” och är “jättevassa”. Därför förklarar E, kan det ibland finnas 

behov av att tänka om kring litteraturval och planering efter att ha träffat eleverna. När 

E får frågan om vad som är syftet med att använda skönlitteratur i undervisningen, hän-

visar hen till det övergripande syftet för svenskämnet och säger att det handlar om att 

lära känna sig själv och sin omvärld, och att hen tror att litteraturen kan skapa demokra-

tiska och empatiska människor. Vidare berättar E att det är vanligt att eleverna säger att 

de aldrig har läst en bok i hela sitt liv, eller bara en gång “och det var i nian”. För de ele-

verna kan det vara ganska “tungtuggat” att exempelvis läsa Dostojevskij. Då kan det 

vara ett alternativ att låta eleverna välja mer fritt. E säger att om hen hade mer tid skulle 
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hen kunna tänka sig att låta eleverna läsa en valfri bok den första terminen och sedan 

välja ut en gemensam bok till den andra: 

E: Någonstans kan jag tänka det att, om jag ser att den här gruppen den, man ska inte säga så 

egentligen men de här kommer att ha svårt att ta sig igenom boken jag hade tänkt, kan jag tänka att 

det är bättre att de har läst en, lite mer lättsam bok, kanske åt det mer populistiska hållet, än ingen-

ting alls. 

E säger att hen tänker mycket på det det som står i styrdokumenten vid planeringen av 

undervisningen. E förklarar att hen utgår från det centrala innehållet och kursmålen när 

hen tänker ut hur litteraturmomenten ska examineras, och vad man vill få ut av läs-

ningen. Hen tycker inte att styrdokumenten är begränsande i förhållande till skönlittera-

turen, utan menar att de tydliggör hur man ska läsa i skolan. Till viss del upplever hen 

skrivningarna som en styrning, men säger samtidigt att det är “väldigt öppet” och att 

man kan arbeta självständigt utifrån dem.  

 

När vi pratar om provokationer i litteraturen säger E att de har använt flera texter i 

undervisningen som rör sig kring det ämnet, och nämner Doktor Glas och Att döda ett 

barn som exempel. E anser att dessa texter tar upp ganska “ofarliga moraliska frågor”, 

på så sätt att de inte är riktade, eller “akut aktuella” för de elever som sitter i klassrum-

met. Däremot förklarar E att hen undviker litterära och andra texter som belyser exem-

pelvis extrema politiska åsikter. Anledningen till det är att hen anser att den typen av 

diskussion och debatt ligger utanför hens syfte med läsningen.  

 

E resonerar utifrån frågan om litteratur kan vara skadligt, och säger att hen anser att lit-

teraturläsningen i skolan ska erbjuda någon form av nöje och upplevas som något posi-

tivt. Därför skulle hen exempelvis inte välja att använda en roman som innehöll mycket 

lidande och krig om hen var medveten om att någon av eleverna hade erfarenhet av 

detta. E menar att det skulle sätta eleven i en jobbig situation, där hen upplevde sig 

tvingad att läsa en roman som riskerade att få hen att må dåligt och återuppleva trau-

man.  

 

Jag frågar om E anser att den litteratur som används i undervisningen ska vara “mora-

liskt god”, och hen svarar att hen inte har tänkt så mycket på den frågan och att det är 

många andra faktorer som spelar in. Samtidigt skulle hen inte välja att använda en bok 

som går emot den egna moraliska kompassen. E menar att skönlitteraturen absolut kan 

användas i värdegrundsarbetet på så sätt att litteraturen kan hjälpa oss att utveckla em-

pati och förståelse för andra människor, vilket i förlängningen leder till ett mer demo-

kratiskt tänkande.  

 

I slutet av intervjun återkommer vi till hur man ska tänka kring känsligt innehåll och 

provokationer i litteratur, och jag frågar E hur hen skulle tänka om hen ville använda en 

skönlitterär text i undervisningen, som hen på förhand visste skulle kunna komma att 

uppröra eleverna. E berättar då om en specifik situation:  
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E: [...] jo jag har varit med om en situation där de, eller några elever skulle göra en analys av ett tal 

[...] och en elev reagerade på innehållet, inte utåtagerande i klassrummet men när jag gick förbi 

dem och lyssnade på situationen så, såg jag att och hörde att hen hade åsikter om det hela, och med 

facit i hand så hade jag ju kunnat räkna ut det innan, att den här personen skulle reagera, om jag 

hade liknande förutsättningar fortsättningsvis så skulle jag ta det i beaktande faktiskt [...] jag tän-

ker att det, klassrummet är till för, ja i det här fallet en diskussion utifrån talet, hur det var upplagt 

språkligt, dispositionen och så vidare, som ett gott exempel, inte för exempelvis politiska diskuss-

ioner, men då hade jag kanske tänkt annorlunda och valt ett annat tal för att inte trigga någon form 

av irritation eller så [...]   

I samband med detta säger E även att hen som person är “ganska konflikträdd” och inte 

är den som vill provocera fram upprörda känslor. Om det uppstår en laddad, upphettad 

diskussion i klassrummet så hanterar hen det, men det är inte någonting hen aktivt söker 

eller försöker få till. E säger även att hen undviker litteratur som innehåller sådant som 

mest troligt kommer att ta fokus från det hen vill uppnå med undervisningen, och ex-

emplifierar återigen med litteratur som berör politiska åsikter, men nämner även roma-

nen Fifty Shades of Grey. 

5.1.6 Lärare F 

Lärare F arbetar på Komvux och är lärare i svenska och engelska, men undervisar även 

delvis i kursen svenska som andraspråk 1 tillsammans med en annan lärare. F har arbe-

tat som lärare i snart 20 år. På frågan om hur hen tänker när hen väljer litteratur till sin 

undervisning, berättar F att många elever inte läser, och att det är sällan man som lärare 

träffar på en läsande elev. Därför anser hen att det är viktigt att eleverna i skolan får ta 

del av “kvalitetslitteratur”. F tar upp ett antal författare som hen använder i sin undervis-

ning, bland annat August Strindberg, Hjalmar Söderberg, Fjodor Dostojevskij, Moa 

Martinson, systrarna Brontë och Jane Austen, vilken hen definierar som kvalitetslittera-

tur. Vidare förklarar F att svensklärarna i arbetslaget delar ett litteraturintresse och ofta 

diskuterar vilken litteratur de ska använda. F understryker att hen använder sig av “duk-

tiga författare”, och undviker författare som Camilla Läckberg, Liza Marklund och De-

nise Rudberg. Vikten av språket kommer upp på frågan om litteraturens syfte i svensk-

undervisningen, och F menar att bristande språkkunskaper i förlängningen kan vara ett 

demokratiproblem. 

 

Vidare säger F att litteratur som tar upp de “djupa mänskliga frågeställningarna” lever 

sitt eget liv, och behandlar frågor som ständigt är aktuella. Ett problem F upplever med 

den äldre litteraturen är emellertid att språket kan upplevas som “arkaiskt”, eftersom det 

förändras så fort, vilket kan innebära svårigheter för eleverna. Hen använder August 

Strindbergs Röda Rummet som exempel på detta. Om det finns någon litteratur F skulle 

vilja använda men känner sig tveksam till svarar hen varken ja eller nej på, utan säger 

att hen själv inte tänkt i de banorna. Alla litteraturval sker i dialog inom kollegiet och att 

det är viktigt att man kan stå för litteraturen man använder i sin undervisning, menar F. 

Under samtalet om hur F förhåller sig till styrdokument och läroplaner, säger F att hen 

upplever det som “väldigt löst hållet”, och att hen har några författare hen använder sig 



   

 

33 

av för att relatera till det som i läroplanen beskrivs som litteratur “från olika tider”. F 

återkommer till att hen vill att den litteratur som eleverna lägger ned tid på i skolan ska 

vara av kvalitet, och förklarar att om eleverna ändå ska anstränga sig så är det viktigt att 

det är för någonting som är bra. F menar att man som lärare inte ska vara rädd att ut-

mana eleverna, och att det snarare är föräldrar som kan protestera mot litteraturval. 

 

Vad gäller frågan om skönlitteratur kan vara skadlig, svarar F att hen inte ser det så, 

men att den däremot kan utmana och väcka frågor. Hen förklarar att litteraturen är en 

del av konsten och konstens roll är att göra just detta, väcka frågor och utmana. På frå-

gan om en individuell elev som har varit med om någonting jobbigt skulle kunna påver-

kas negativt av att läsa en text som behandlar det ämnet, berättar F att det är en diskuss-

ion de har tagit i kollegiet. Eftersom många elever har upplevelser av krig så väljer de 

bort litteratur som handlar om detta. F beskriver också att om hen vet att en elev har va-

rit med om något traumatiskt så skulle hen själv “aldrig drömma” om att ta fram en text 

som behandlar det ämnet, eftersom det skulle påverka eleven negativt. Samtidigt väljer 

F överlag inte texter som behandlar dessa ämnen, utan vill hellre fokusera på större livs-

frågor. F förklarar att det inte är för att hen är rädd för att ta upp dessa ämnen, utan för 

att de som berör existentiella frågor i högre grad leder till diskussion. F anser också att 

om man som lärare är “plump” kan det leda till att man skapar osämja, och då har man 

inte “vunnit någonting” på det. Åldersgruppen på eleverna, om det är gymnasiet eller 

Komvux, tycker hen inte påverkar litteraturval, men däremot kan man behöva förhålla 

sig mer till föräldrarna och deras åsikter när man arbetar med yngre åldersgrupper.  

 

Ifråga om den litteratur som används i skolan måste vara “moraliskt god”, svarar F att 

hen egentligen inte tänkt på det, men att hen inte skulle vilja använda högerextremistisk 

litteratur i sin undervisning. Litteraturen har en roll när det kommer till skolans värde-

grund anser F, och menar att skönlitteratur ofta strävar framåt mot ett mer jämlikt sam-

hälle, genom att behandla ämnen som frihet och politisk frihet.  

 

F säger att hen aldrig varit med om att elever blivit provocerade av litteratur, och förkla-

rar att elever sällan provoceras idag. Utmaningen som F ser det, är snarare att få ele-

verna att läsa överhuvudtaget, och det är där motståndet återfinns. 

5.2 Tematisk analys 

I det här kapitlet presenterar vi vår analys. Analysen är indelad under sju teman och de 

tre inledande avsnitten Litteratur för personlig utveckling, empati och demokrati, Skön-

litteraturen, bildningsidealet och kulturarvet och Elevperspektivet fokuserar på hur lä-

rarna resonerar om skönlitteratur i förhållande till eleverna och deras yrkesroll. Det 

handlar bland annat om vad lärarna tänker är syftet med litteraturen i undervisningen, 

och hur de förhåller sig till klassiker och kanon. Under rubrikerna Litteratur, undervis-

ning och provokation samt Litteratur och moral: kan skönlitteratur vara ond? skriver vi 
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om hur lärarna förhåller sig till provocerande och känslig litteratur, och undersöker hur 

lärarna ser på att använda provocerande litteratur, bland annat utifrån vilken litteratur de 

inte anser är lämplig för undervisningen. Här berörs även frågan om huruvida lärarna 

anser att litteratur kan vara skadlig eller “ond”. Avslutningsvis, under rubriken Littera-

tur för diskussion redogör vi för hur lärarna resonerar kring samtalets och diskussionens 

betydelse för litteraturundervisningen.  

5.2.1 Litteratur för personlig utveckling, empati och demokrati  

En av de inledande frågorna under intervjuerna handlar om vad lärarna tänker om litte-

raturens syfte i svenskundervisningen. Lärarna är eniga om att litteraturen kan bidra till 

elevernas personliga utveckling, samt till utvecklingen av förmågor som empati och de-

mokratiska värderingar. Lärare B beskriver det såhär: 

B: [...] huvudsyftet för mig, det är ju att väcka läsintresse, för i och med att man läser utvecklar 

man sitt språk och sina tankar och sitt perspektiv som ung, så jag tycker läsningen är jätteviktig. 

Både i svenskan och engelskan så försöker jag få dem att läsa så mycket som möjligt. 

Skönlitteraturen motiveras med hjälp av språket, men även för dess möjligheter att ut-

veckla tankar och perspektiv. Resonemanget återfinns hos lärare C när hen reflekterar 

kring skönlitteraturens syfte i svenskämnet: 

C: Det är den stora frågan som man säger till eleverna, vad ska vi ha skönlitteraturen till, och en 

del säger ja för att lära sig någonting om andra människor, för att lära sig någonting om sig själv, 

för att förstå saker som man kanske har varit med om men inte riktigt uppfattade vad som hände 

eller för att hitta verktyg för att ta hand om verkligheten, det är ju precis det man vill höra, det är ju 

det som är anledningen till att vi läser litteraturen.  

Återkommande är idén om olika perspektiv. B säger det rakt ut och C genom att prata 

om förståelse i termer av att litteraturen används för att lära sig någonting om andra 

människor och om sig själv. Att litteraturen kan bidra till förståelse, nya tankar och per-

spektiv, framstår således som relevant för att motivera skönlitteraturen i undervis-

ningen. Ett liknande resonemang återfinns hos Langer (2017), som skriver att vi genom 

litteraturen lär oss att pröva och ompröva våra uppfattningar, om texter men även om 

oss själva och vår omgivning. Lärare D är inne på samma spår och resonerar om detta 

utifrån begreppet “narrativ fantasi”: 

D: [...] nämen att man sätter sig in i hur andra personer tänker och känner och så att man kan, det 

här perspektivbytet man kan göra det är ju också väldigt viktigt. 

EL: Mm, ja kanske föreställa sig eller föreställnings… 

D: Narrativ, narrativ fantasi tror jag det är. 

EL: Ja, narrativ fantasi, okej. 

När lärare E får frågan om vad hen anser är skönlitteraturens syfte i svenskämnet hänvi-

sar hen till det övergripande syftet i läroplanen: 

E: [...] jag tänker det övergripande syftet är att man ska lära känna sig själv och sin omvärld liksom 

med hjälp av skönlitteratur, det är ju övergripande för alla kurser, sen är det ju en ganska stor del 

av det centrala innehållet också [...] men syftet är ju flerfaldigt, dels det jag var inne på nyss att, 
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jag tänker att det skapar demokratiska och empatiska människor någonstans, förmåga att sätta sig 

in i andras situation och så vidare [...]  

E återger det som står i läroplanens syfte, men uttrycker även sin egen litteratursyn som 

går ut på att litteraturen skapar demokratiska och empatiska människor och utvecklar en 

förmåga att sätta sig i andras situation.  

 

Lärarnas resonemang om skönlitteraturens syfte kan beskrivas med hjälp av det Rosen-

blatt (2002) skriver om skönlitteraturens demokratiska potential, där hon betonar vikten 

av den personliga läsningen, som bidrar till en etisk och social känslighet vilket främjar 

utvecklingen av ett kritiskt och självkritiskt omdöme. Denna syn på litteratur återfinns 

även i skolans styrdokument, exempelvis i svenskämnets syfte: 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och 

andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till 

nya tankesätt och öppna för nya perspektiv (Skolverket 2011: 160) 

Lärare F pratar om litteraturens betydelse för demokrati: 

F: [...] språket är ju inte bara språk det är ju maktmedel, det är kommunikationsmöjligheter, jag 

menar det är, ju fler ord du har desto bättre i kommunikationen så att språket har en jättestor bety-

delse [...] det finns ju en förlängning här, om du tänker att språket utarmas att människor inte har 

ett språk, hur ska man kunna leva ut sina demokratiska rättigheter om man inte har språket, hur ska 

jag veta vad jag ska rösta på om jag inte förstår vad de säger på nyheterna, i tidningarna [...] vi har 

ett demokratiproblem här också om inte människor får ett fungerande språk tänker jag och det här 

pratar vi ofta om här, så det är många dimensioner på detta, och där kommer ju läsandet in som en 

oerhört viktig del [...] 

När F diskuterar litteratur i relation till demokrati betonar hen litteraturens betydelse för 

att utveckla språket istället för att som Rosenblatt, peka på betydelsen av den personliga 

läsningen och läsupplevelsen. F tolkar litteraturens demokratiska potential genom språ-

ket, utifrån idén att ett rikare språk leder till kompetenta medborgare som kan delta i 

samhällsdebatten.  

 

Det är inte förvånande att samtliga lärare i studien menar att litteraturen öppnar upp för 

vidgade perspektiv och en ökad förståelse för sig själv såväl som för andra, med tanke 

på att det synsättet skrivs fram i de dokument som reglerar yrkesutövningen (Skolverket 

2011: 160). Vidare kan deras resonemang betraktas i ljuset av det Nussbaum skriver i 

Poetic Justice (1995), att litteraturen och den litterära fantasin kan påverka och utveckla 

förmågan att förstå andra människor, och att vi genom litteraturen kan förstå hur det är 

att leva en annan människas liv. Genom litteraturen går det att uppleva hur det är att 

leva med en annan människas erfarenheter, något som enligt Nussbaum är förbehållet 

den skönlitterära texten. Kanske kan man argumentera för att Nussbaum är mer explicit 

och går ännu längre i beskrivningen av litteraturens potential, men samtidigt framstår 

det som att lärarna i vår studie delar hennes grundläggande antagande, att 
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skönlitteraturen har en unik förmåga att utveckla förmågor som förståelse, inlevelse och 

empati hos människor. 

 

Ingången till det här temat var en fråga i intervjuerna som handlade om lärarnas uppfatt-

ningar om vad som är skönlitteraturens syfte i svenskundervisningen. Frågan kom rela-

tivt tidigt under intervjun, och det var den första möjlighet som informanterna fick när 

det gällde att uttala sig om sin egen syn på skönlitteratur och undervisning. Lärarnas 

svar liknade varandra och låg nära styrdokumentens skrivningar om skönlitteraturen i 

svenskämnet. En möjlig anledning till detta är att frågans formulering - vilken plats eller 

vilka syften tänker du att skönlitteraturen har i svenskämnet? - gjorde att lärarna associ-

erade till, och svarade utifrån det som står om skönlitteratur i kurs- och ämnesplaner. 

När intervjun fortsatte med andra ingångar till att diskutera skönlitteratur fick vi mer ny-

anserade och resonerande svar, där det gick att urskilja skillnader i litteratursyn och 

uppfattningar mellan de olika lärarna, och även ståndpunkter som till viss del kontraste-

rade mot vad de tidigare hade sagt.  

 

Det här avsnittet har handlat om lärarnas syn på skönlitteratur och hur de tänker att den 

kan användas för att främja exempelvis empati och demokratiska värderingar. Vi kom-

mer nu att gå vidare med att beskriva hur lärarna i sin undervisning förhåller sig till ka-

non, klassiker och litteraturhistorien, något vi har valt att kalla för bildningsidealet.  

5.2.2 Skönlitteraturen, bildningsidealet och kulturarvet 

Fyra av sex informanter uttrycker att de i sitt val av skönlitteratur förhåller sig till litte-

raturhistorien, kanon och klassiker. Lärare A nämner “tongivande författare” inom mod-

ernismen, och resonerar utifrån det hen kallar för “Boklövsargumentet”: 

A: Jag tänker att om jag, utifrån, det var lite grann som en kollega sa när vi pratade om det här med 

kanon [...] han sa det man kan ju inte beskriva backhoppningens historia utan Jan Boklöv, så det är 

litegrann så jag tänker kring prosan i inledningen så att, man hade ju kunnat välja vilka andra för-

fattare som helst med det är klart att de här personerna har ju varit tongivande för 1900-talet och 

prosan [...] 

Lärare E betonar vikten av “god kvalitet” på litteraturen, och säger exempelvis att man i 

svenska 3 “absolut bör läsa en klassiker”. Hen menar även att det är skolans uppgift att 

erbjuda en annan typ av litteratur än den eleverna läser på fritiden: 

E: [...] samtidigt är det ju litegrann det här med, att skolan kan erbjuda liksom en annan typ av lit-

teratur som man kanske inte tar sig an på fritiden, och jag tänker att det litegrann är vår uppgift [...] 

och i svenska 1 brukar jag inte snöra fram en klassiker, utan där brukar vi välja något mer lättsamt, 

men ändå med god kvalitet så att säga [...] 

I resonemanget om klassiker och litteratur av god kvalitet framgår det att E anser att 

denna typ litteratur är svår och krävande, och att hen av den anledningen ibland väljer 

bort den till förmån för något mer lättsamt:  

E: [...] någonstans kan jag tänka det att om jag ser att den här gruppen den, man ska inte säga så 

egentligen men de här kommer att ha svårt att ta sig igenom boken som jag hade tänkt eller sådär, 
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kan jag tänka att det är bättre att de har läst en lite mer lättsam bok, kanske åt det mer populistiska 

hållet, än ingenting alls.  

Lärare F är den av informanterna som tydligast uttrycker en värdering när det gäller vad 

hen anser är bra respektive dålig litteratur. Hen förklarar att den litteratur som eleverna 

möter i skolan ska vara av “toppenkvalitet” och säger att hen försöker använda de “bästa 

författarna” och de “bästa texterna” i undervisningen. F pratar om klassiker, kanon och 

Nobelpristagare och nämner författare som August Strindberg, Hjalmar Söderberg och 

Jane Austen. Exempel på litteratur som hen inte använder med motiveringen att det inte 

är god litteratur, är romanerna Kort kjol, och I taket lyser stjärnorna. Hen avfärdar även 

böcker av Camilla Läckberg, Liza Marklund och Denise Rudberg då hen menar att 

dessa författare inte skriver “kvalitetslitteratur”. F anser att skönlitteraturen kan använ-

das för att nå “de här djupa mänskliga frågeställningarna” exempelvis existentiella frå-

gor om livet, döden och kärleken, som ständigt är aktuella. Dessa teman aktualiseras en-

ligt F i litteratur skriven av bland annat Shakespeare och Strindberg, vilket gör den kon-

stant aktuell. F menar att litteraturen har förmågan att begripliggöra mänskliga erfaren-

heter och livsfrågor. Hennes reflektioner går att relatera till Malmgrens (1996) ämnes-

konstruktion svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, där fokus ligger på utveckl-

ingen av en social och historisk förståelse av centrala mänskliga frågor och i det spelar 

skönlitteraturen och läsningen en central roll (Molloy 2002).  

 

Lärare D, som undervisar i svenska som andraspråk, säger att det är viktigt att eleverna 

läser “svensk litteratur skriven av svenska författare”. Att lärare D betonar betydelsen 

av svensk litteratur för sina elever, är intressant utifrån det Persson (2012) skriver om att 

skönlitteraturen i ämnesplanen för svenska som andraspråk bär på kulturella och nation-

ella värderingar, och idén om att eleverna genom litteraturen ska få möjlighet att förstå 

“svensk kultur” och “svensk värdegrund”. Vidare säger D att det är viktigt att eleverna 

läser klassiker, och motiverar det så här: 

D: Och sen har jag försökt hitta ganska, ja klassiker men sånt som svenskar läser så att de också 

får lite allmänbildning alltså man kan ju höra att någon pratar om en viss roman och då kan de 

kanske känna igen eller de har läst något som andra har läst eller så. 

Att läsa en klassiker blir ett sätt att komma in i en gemenskap och ta del av allmänbild-

ningen. Här värderas inte nödvändigtvis klassiker utifrån att de antas ha ett självklart 

läsvärde, utan som ett sätt att ta del av ett nationellt kulturarv och därmed närma sig den 

nationella gemenskapen (Persson 2012).  

D: Sen i svenska två läser vi Kejsaren av Portugallien, och Selma Lagerlöf kan ju vara bra att 

känna till tycker jag också, och det här är ju också en bok som väldigt många ungdomar läser i 

skolan men det är kanske elever vars barn läser den och sådär så det tycker jag också hör till all-

mänbildningen [...] 

Som D ser det är läsningen av Kejsaren av Portugallien ett sätt för eleverna som läser 

svenska som andraspråk att komma in i samhället. Det är nyttigt och bra för dem att läsa 

den romanen, eftersom både romanen och dess författare är en vanligt förekommande 

referens, både i skolan och i det övriga samhället.  
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Lärarna ger i denna del av intervjun uttryck för en litteratursyn som går att relatera till 

det som kännetecknar ämneskonstruktionen svenska som ett litteraturhistoriskt bild-

ningsämne (Malmgren 1996; Molloy 2002), där vissa centrala litterära verk och idén om 

ett gemensamt kulturarv i stor utsträckning får styra undervisningen. I detta ingår idén 

att det är karaktärsbyggande och utvecklande att läsa “god litteratur”, vilket exempelvis 

går att urskilja i resonemanget hos lärare E, när hen säger att skolan har som uppgift att 

erbjuda en “annan typ av litteratur”. När lärare F förklarar varför hen inte vill använda 

romaner av exempelvis Liza Marklund eller Camilla Läckberg, går hens resonemang att 

förstå utifrån det Molloy (2002) skriver, om att skolan har medverkat till att skapa en 

uppdelning av litteratur i “högt” och “lågt”, där “god litteratur” skiljs från “populärlitte-

ratur”, och där den förstnämnda kategorin tillskrivs ett självklart värde.  

 

I sammanhanget är det relevant att nämna att tre av dessa fyra lärare, lärare D, E och F, 

arbetar på samma arbetsplats, vilket troligtvis är en anledning till att vi återfinner en viss 

samsyn mellan dem. De litteraturval som görs på deras arbetsplats sker i dialog inom 

kollegiet. Även de två lärare, lärare B och C, som inte gav uttryck för något uttalat bild-

ningsideal, är kollegor och arbetar på samma skola.   

5.2.3 Elevperspektivet 

Att man som lärare alltid måste utgå från eleverna när man väljer litteratur till undervis-

ningen, uttrycks tidigt i intervjuerna med de två gymnasielärarna, B och C. De menar att 

valet av litteratur kan göras utifrån vad eleverna kan tänkas behöva läsa för tillfället: 

B: Alltså det är ju alltid så att om jag har en antologi där jag har en klassuppsättning så då använ-

der jag ju den och den är ju inköpt för, ja men kanske diskuterar med kollegiet, vilka vi tycker har 

funkat bra i undervisningen så tipsar varann, och sådär sen är det ju också klass vad som kanske 

kan behövas pratas om och så. 

 

C:  [...] så det har ju lite grann också att göra med, vad har vi för behov just nu, vad händer i klas-

serna just nu behöver vi prata om, är det någonting som är, speciellt just nu, vad behöver vi för 

texter, det styrs ju av ett behov ibland också [...] 

Dessa lärare menar att det som pågår i elevgruppen kan påverka vilken litteratur de väl-

jer att använda i klassrummet; litteraturen kan fungera som ett verktyg för att prata om 

saker som är viktiga för de aktuella eleverna. Elevperspektivet uttrycks även hos lärarna 

på andra sätt, det kan till exempel handla om en medvetenhet om elevers livssituation 

eller bakgrund. När lärare F får frågan om hen kan tänka sig att använda en text som 

skulle kunna påminna en individuell elev om en jobbig situation, svarar hen: 

F:  [...] men vet man att någon har blivit våldtagen och är mitt inne i en läkandeprocess skulle jag 

ju aldrig drömma om att ta fram en sådan text nä, det är ju onödigt kan jag tycka det blir ju inget 

bra, och det blir, det ger ju inget, inga bra vad ska man säga, tankar och känslor hos eleverna. 
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Att inte utsätta elever för litterära texter som potentiellt skulle kunna påminna dem om 

ett trauma är någonting flera lärare kommer in på, både när det gäller övergrepp men 

även trauman från krig och förtryck. De lärare som arbetar på Komvux, lärare D, E och 

F, pratar alla om detta och lärare F förklarar att det är någonting de har tagit upp i ar-

betslaget: 

F: [...] vi har pratat om det just att så många har kommit från krig och då försöker vi att inte välja 

sådana texter som handlar om krig därför att de har fått nog av krig och elände så då försöker vi ju 

välja annat, det finns ju tusen miljarder andra teman man kan jobba med, så nog tänker vi lite 

grann där också [...] 

Förhållningssättet återkommer när lärare D förklarar hur hen resonerar när hen väljer 

bort litteratur som behandlar våld och mord: 

D:  [...] men det var som, det hade inte riktigt slagit mig då, jag hade börjat, det var när jag bara 

hade jobbat här några år, att det faktiskt kan bli jättejobbigt om du kommer från ett krigshärjat om-

råde och du har, du flyr från en massa, krigets fasor då vill du inte läsa om blod mord och [...] vi 

läser ju deckare för att vi vill uppleva lite grann, vi tycker att det är spännande medan för dem kan 

det bli jätte jätte jätte jobbigt, så det måste man ju visa lite hänsyn till särskilt i de här elevgrup-

perna och det kan jag tänka mig också i, i ja men gymnasiet vi träffar ju sällan, även om man har 

en svensk grupp så finns det ju väldigt många med andra bakgrunder nu också så man måste 

kanske tänka lite grann på det man vill ju liksom inte att det ska bli, man ska återuppleva något 

trauma eller någonting. 

Lärare E uttrycker samma tanke: 

E: Jag tänker ändå liksom att läsning i skolan, ska förutom att man liksom uppnår vissa alltså syf-

tet med litteraturmomentet ändå ska erbjuda någon form av, jamen nöje att läsning ska vara någon-

ting positivt så jag skulle nog inte välja, till exempel om jag vet att jag har en elev som kommer 

från ett krigsdrabbat land, så skulle jag kanske inte välja en roman som liksom, verkligen grottar 

ner sig i lidande och krigets fasor, förstår du för det skulle väcka så mycket, negativa känslor hos 

eleven som tvingas till att läsa den här boken för den har ju faktiskt inget val om jag säger att nu 

ska vi läsa den här boken och diskutera i klassen då måste man ju göra det då [...] 

Återkommande är en strävan efter att inte använda litteraturen på ett sätt som skulle 

kunna skada eller tvinga eleverna att konfronteras med traumatiska upplevelser. I relat-

ion till detta kan man se på Rosenblatts (2002) transaktionella teori, som beskriver hur 

läsaren och texten ömsesidigt påverkar varandra, och att läsaren närmar sig texten uti-

från sina tidigare upplevelser och erfarenheter. Det Rosenblatt (2002) skriver om att det 

inte finns ett allmänt litterärt verk utan snarare potentiella miljoner enskilda läsare av 

potentiella miljoner enskilda böcker, går att relatera till det som lärarna menar kan ske 

mellan texten och eleven, när texten behandlar ett traumatiskt tema som någon av ele-

verna känner igen sig i. Antagandet att en elev, som lärare E beskriver, upplever sig 

tvingad att diskutera texten i klassrummet med klasskamraterna och att det skulle vara 

någonting jobbigt, förutsätter att elevens upplevelse av texten är unik i relation till de 

andra eleverna. Baserat på de erfarenheter som eleven bär på blir hens upplevelse av 

texten unik. Det framstår således som att lärarna accepterar elevens möte med texten 

som en individuell upplevelse, och att det som sker mellan läsare och text beror på de 

erfarenheter läsaren bär med sig sedan tidigare.  



   

 

40 

 

Något som flera av lärarna återkom till under intervjuerna, var vilket ansvar man som 

lärare har i relation till eleverna. Det är någonting som bland annat lärare B reflekterar 

över när hen säger att elever kan bli upprörda över vissa litteraturval: 

B: Eh ja men det kan vara vissa noveller som man väljer där de blir upprörda eller har olika åsikter 

om saker och ting. [...] det tycker inte jag gör någonting, det tycker jag inte man ska backa för eller 

[...] sen får man ju hålla koll så det hålls på en lagom nivå det ska inte bli bråk liksom eller att nå-

gon springer ut och gråter eller något sånt där. 

Att ta ansvar för vilka texter man presenterar för sin elevgrupp och vilken effekt de kan 

ha, tas även upp av lärare C och A. C förklarar att man som lärare alltid måste förhålla 

sig till elevernas förmåga att hantera texterna och säger att hen har haft elever med “so-

cioemotionella svårigheter”. Dessa elever kan ha svårt att hantera vissa typer av texter, 

och klarar inte av att reflektera och diskutera litteratur på det sätt som C skulle önska:  

C: [...] ja alltså, då kan det ju bli, här finns risken att klassen liksom vänder sig emot den här en-

samma eleven, som ju har sina egna problem, och då vet jag inte riktigt vad man har uppnått [...] 

då kanske det ändå är en situation där man som lärare måste tänka att de texter jag tar in i klass-

rummet måste jag kunna hantera med eleverna, och eleverna måste kunna, det måste passa just de 

här eleverna. 

 

A:  [...] det måste finnas en trygg situation där man kan prata om saker och ting och det är klart 

man måste ha omdöme att, att lyfta in någonting eller ta bort någonting om man märker att det här 

är, den här gruppen är, här skulle inte det fungera liksom [...]  

Då de intervjuade lärarna arbetar inom olika skolformer: gymnasiet, folkhögskola och 

Komvux, så uppkom även olika perspektiv på vilken roll som elevernas föräldrar spe-

lade för valet av litteratur. Tre av lärarna, lärare B, C och F, resonerar kring hur föräld-

rar kan reagera på litteraturval. På frågan om man måste förhålla sig annorlunda till lit-

teraturvalet beroende på vilken åldersgrupp man arbetar med svarar lärare F såhär: 

F: Nä, det måste man inte, utan man kan jobba ganska fritt det enda du måste förhålla dig till möj-

ligtvis det är ju föräldrarna men inte till ungdomarna absolut inte [...] 

Även lärare C säger att föräldrar kan ha åsikter och bli provocerade av litteraturvalen: 

C: Men det jag tänker i det perspektivet alltså du säger, att eleverna på något sätt har tankar om 

vad man väljer för litteratur det är ju en sak, men jobbar du på högstadium och kanske på åk ett på 

gymnasiet så har du ju lika gärna föräldrar som har tankar och åsikter om vad man väljer för litte-

ratur [...] 

C lyfter föräldrar som en betydande faktor, speciellt om man arbetar på högstadiet eller i 

årskurs ett på gymnasiet. C berättar om en situation då en förälder ifrågasatte hens litte-

raturval. Klassen arbetade med Andra världskriget och skulle läsa Liten Ida av Marit Pa-

ulsen. C fick ett upprört telefonsamtal från en förälder som upplevde att texten var opas-

sande (utomäktenskapligt barn och “snuskiga scener”). C lyckades inte få föräldern att 

förstå varför hen hade valt den boken, och det hela slutade med att eleven inte fick läsa 

klart den.  
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Vad som upplevs som provocerande behöver alltså inte nödvändigtvis definieras utifrån 

lärarnas eller elevernas perspektiv, utan även föräldrar kan reagera och bli upprörda 

över den litteratur som används i skolan. Men lärarna i studien anser inte att föräldrar-

nas potentiella upprördhet är något man som lärare bör anpassa sig efter. På frågan om 

hur föräldrar kan påverka valet av litteratur svarar lärare B såhär: 

B: Inte alls, näe, alltså jag tror inte man ska vara rädd för föräldrareaktioner då får man ju ta den 

diskussionen om de blir upprörda över någonting så, är ju det också det ganska spännande tänker 

jag. Varför blev ni så?  

Det lärarna beskriver är att det kan hända att föräldrar reagerar och blir upprörda över 

vissa litteraturval, även om eleverna inte själva reagerar. Hur detta hanteras och i vilken 

utsträckning det har möjlighet att påverka undervisningen varierar, men det blir ytterli-

gare en faktor som lärare måste förhålla sig till när de väljer litteratur till undervis-

ningen. Utöver sina egna reflektioner och överväganden och deras föreställningar om 

eleverna, kan även föräldrarnas reaktioner påverka litteraturvalen.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lärarna tänker på eleverna när de gör sina litte-

raturval, och att de dessutom måste vara uppmärksamma på hur den litteratur de väljer 

att ta i in i klassrummet påverkar eleverna vid undervisningstillfället. Att moral skapas 

utifrån indignation och upprördhet (van Ooijen 2016), blir för lärarna någonting som i 

förlängningen också måste innefatta eleverna. De kan inte enbart utgå från sina egna er-

farenheter och vad som provocerar dem, utan de måste dessutom kunna föreställa sig på 

vilket sätt en text skulle kunna påverka och provocera deras elever. Här måste också en 

avvägning göras utifrån om texten är provocerande på ett sätt som kan utmana elever el-

ler om den är provocerande på ett sätt som gör att eleverna reagerar negativt på den. 

Detta kan beskrivas som en slags balansgång som lärarna hela tiden förhåller sig till. Yt-

terligare någonting som lärarna kan behöva ta i beaktande har visat sig vara föräldrarna, 

då även de har utrymme att reagera på och bli upprörda över den litteratur som används 

i klassrummet. Detta skapar ännu en dimension som lärare måste förhålla sig till. De 

kan inte bara agera utifrån sig själva, utan måste även relatera sina litteraturval till ele-

verna och i vissa fall också till elevernas föräldrar. 

5.2.4 Litteratur, undervisning och provokation 

Utifrån det som framkom i förra avsnittet, blir det tydligt att man som lärare inte enbart 

kan utgå från vad som upprör en själv utan även måste reflektera över vad som skulle 

kunna uppröra eller provocera eleverna. När lärarna får möjlighet att berätta om littera-

tur de inte vill använda i sin undervisning motiverar de sina val både utifrån sig själva 

och sina elever. Utöver detta framträdde även andra föreställningar om det upplevt pro-

vocerande, bland annat att elever idag sällan blir upprörda eller provocerande. I det här 

avsnittet ger vi inledningsvis en bild av hur lärarna beskriver sin egen syn på den poten-

tiellt provocerande textens plats i undervisningen och jämför sedan det de säger med de 

val och överväganden de gör i undervisningspraktiken. På frågan om hur man kan moti-

vera provocerande texter i undervisningen svarar lärare C såhär:  
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C: I syfte att väcka frågor och tankar och idéer om vad som är rätt och fel, finns det något som är 

rätt och fel, säger vem, och varför då, och vad leder det till om vi gör si eller så [...] 

 

C menar att provocerande texter kan väcka tankar hos eleverna och få dem att reflektera 

över vad som är rätt och fel. Lärare B är inne på samma sak och förklarar att hen tror att 

det är nyttigt för elever att läsa litteratur som utmanar deras egen moral:  

B: Jag tror inte alls att det är skadligt, utan mer snarare utmanande till den egna moralen och den 

vedertagna moralen, just att få diskutera och ha åsikter kring saker och ting som har med etik, mo-

ral att göra tror jag är nyttigt så att man får granska sina egna tankegångar och höra andras tanke-

gångar.  

B utvecklar detta i slutet av intervjun, när hen får frågan om hen kommit att tänka på nå-

gon specifik erfarenhet i relation till de ämnen som intervjun berört, och berättar om när 

hen använde sig novellen Kylan av Inger Alfvén: 

B: Ja men till exempel vi läste en novell där [...] vi läste om en ung människa som blev strandad 

ute i kylan en kväll och där är det inte uttalat vilket kön personen har och det blev en jätteintressant 

diskussion varför man tror att det är en kille eller en tjej och vilka liksom förutfattade meningar 

man har om killar eller tjejer som gör att man väljer liksom, huvudpersonens kön och utseende och 

sådär, i sitt huvud.  

Även lärare A menar att texter som berör svåra ämnen i förlängningen kan ha en positiv 

inverkan på individen. När vi pratar om ifall skönlitteratur kan påverka människor på ett 

negativt sätt, säger hen att:  

A: Ja det kan det väl säkert göra [...] det är väl som det mesta, det kan påverka folk beroende på 

vilka livssituationer som dom befinner sig i [...] sen behöver ju inte det vara någonting, hur ska jag 

säga, bara för att det uppfattas som negativt så behöver det ju inte vara det i förlängningen [...] om 

man pratar om någon slags dialektisk rörelse så kan ju en provokation och någonting som går in på 

djupet och känns obehagligt i förlängningen vara någonting tänkvärt och bra. 

När lärare F får frågan om hen tror att litteratur kan vara skadligt svarar hen att hen inte 

tror det, utan att den kan utmana och väcka frågor. F betonar att litteraturen är en del av 

konsten och konstens roll är att göra just det, att väcka frågor och utmana eleverna:  

Lärare F: Inte som jag ser det, klart det kan väcka frågor och det kan utmana, men det är väl vad 

litteratur och konsten är till för, att väcka de här frågorna och skapa de här utmaningarna, vad ska 

man annars ha konsten till tänker då jag, litteraturen är ju en del av konsten. 

Lärare D, som undervisar i svenska som andraspråk, anser att litteratur kan väcka nega-

tiva känslor av exempelvis trauman hos elever och att det är något man som lärare bör 

förhålla sig till och försöka undvika. Samtidigt säger hen att det som provocerar kan ha 

en positiv effekt och leda till diskussion och språkutveckling:  

D: [...] Ja att det provocerar tror jag kan vara bra också för att då får man något att diskutera och 

något att tänka på, jag tänker att det är språkutvecklande att på något vis, om det är tillräckligt pro-

vocerande på något sätt, så glömmer man att man håller på att träna språket [...]  
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Lärare E förklarar att hen använder litteratur som potentiellt skulle kunna uppröra ele-

verna i undervisningen, men säger samtidigt att de texter hen väljer tar upp “ofarliga” 

moraliska frågor: 

E: [...] vi har läst i kurserna, alltså ändå flera texter och romaner som jag tänker på något vis ändå 

rör sig kring detta, till exempel har vi läst Doktor Glas [...] vi har gjort novellanalys av Att döda ett 

barn [...] men någonstans är det ju ändå ganska ofarliga moraliska frågor därför att dom inte är rik-

tade eller kanske akut aktuella för dom eleverna som sitter i klassrummet [...]  

Samtliga lärare, möjligen med undantag för lärare E, uttrycker i dessa delar av intervjun 

en positiv syn på den provocerande texten. Den grundläggande tanken är att texter med 

potential att provocera kan användas i undervisningen för att utmana eleverna etiskt och 

moraliskt, och få dem att reflektera över sig själva i relation till texten. När de längre 

fram i intervjun får möjlighet att prata om litteratur de inte anser är lämplig för under-

visningen, visar det sig emellertid att det finns texter och ämnen som anses vara alltför 

provokativa för att de ska kunna behandlas undervisningen.  

Litteratur lärare väljer bort och varför 

I lärarnas resonemang om litteratur de inte vill använda i undervisningen kan vi urskilja 

ett antal olika förklaringsmodeller. En av dessa är lärarnas upplevelse av att inte vilja 

använda texter som de själva inte tycker om eller förstår. Lärare A säger att hen inte 

skulle använda sig av American Psycho, på grund av att hen själv inte förstår syftet med 

våldet i texten. A förklarar att det är viktigt att kunna resonera kring litteraturen med 

eleverna, vilket blir svårt när hen inte upplever sig kunna motivera innehållet i texten 

för sig själv:  

A: ...det kan ju vara svårt, kan man inte själv förstå varför det finns med så blir det svårt att föra ett 

resonemang om det med eleverna. 

Lärare C resonerar på ett liknande sätt när hen får frågan om hen skulle kunna tänka sig 

att använda Lolita i undervisningen:  

IM: [...] jag tänker till exempel såhär Lolita, där huvudpersonen är en pedofil, och man får på nå-

got sätt ta del av berättelsen utifrån hens perspektiv, att hans attraktion gentemot barn [...] skulle 

du kunna använda dig av en sådan text?  

C: ja, då skulle jag hamna i personlig konflikt med mig själv [...] det går så mycket emot min egen 

uppfattning om vad jag mäktar med att hantera, så den skulle jag nog nej den skulle jag nog inte, 

inte för att den skulle vara skadlig, utan jag tror att jag skulle ha så svårt, det skulle vara så motbju-

dande för mig själv att hantera själva ämnet, och jag vill ha roligt på jobbet.  

När C säger att hen inte vill använda Lolita i sin undervisning för att det skulle vara 

motbjudande att hantera ämnet i klassrummet säger hen samtidigt att texten går emot 

den egna moralen. Temat överordnas litteraturen, och det framstår som omöjligt för hen 

att hantera romanen i klassrummet. Cs reaktion på Lolita liknar den som Persson (2010) 

fick, när han introducerade Lolita för en grupp förskollärarstudenter som upplevde ro-

manen som moralisk förkastlig och upprörande. Även lärare B resonerar utifrån sin 

egen upplevelse och känsla inför olika texter när hen pratar om valet av litteratur till 

undervisningen. Hen vill inte använda pornografisk litteratur och litteratur med grova 
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våldsbeskrivningar eftersom det vore svårt och jobbigt att prata om, dels för eleverna 

men även för hen själv:  

B: Ja, pornografisk litteratur skulle jag nog inte använda, det skulle inte, det skulle vara jobbigt 

eller svårt att prata om tänker jag… 

EL: Mm 

B: ...och allt för grova våldsbrott och sånt också, det tycker jag också är jobbigt. 

EL: Mm, är det att du tycker att det är jobbigt eller tänker du att det blir jobbigt att hantera i relat-

ion till eleverna? 

B: Både och. 

För dessa lärare är det viktigt att de själva känner att de förstår och kan hantera de texter 

de använder i undervisningen. Tyngdpunkten ligger på deras egen upplevelse och in-

ställning till olika texter, snarare än texterna i relation till eleverna. De exempel de ger 

på texter de inte vill använda, litteratur som innehåller grovt våld, sexuellt våld, pedo-

fili, pornografi och skräcklitteratur, är ämnen som kan sägas utmana etablerade moral-

uppfattningar (Persson 2010), och genom att ta avstånd från att använda den typen av 

litteratur i undervisningen så skapar de samtidigt sig själva som moraliska subjekt (van 

Ooijen 2016). Lärare E är kanske den av informanterna som uttrycker det allra tydligast, 

när hen säger att hen inte vill använda litteratur som går emot den egna moralen:  

E: [...] men som sagt jag skulle nog inte välja någon bok som jag känner går emot min moraliska 

kompass om jag säger så.  

E: [...] att välja en eller utgå från en moralisk fråga som till exempel Doktor Glas ställs inför, 

känns helt okej, det kan dom liksom diskutera och fundera kring, och det kan man tillämpa på 

olika situationer, men förmodligen är det ingen i klassen som har en, i realiteten stått inför ett så-

dant val så det känns ganska ofarligt att diskutera.  

Ytterligare en förklaring till varför lärarna väljer bort litteratur grundar sig på uppfatt-

ningen att litteraturen stjäl fokus från undervisningens syfte. Lärare A berättar om en 

text hen brukar använda, en novell av Naja Marie Aidt, där hen har valt att ta bort slutet. 

Anledningen till det är att slutet, som innehåller tidelag, inte är relevant för det A vill 

uppnå med undervisningen:  

A: [...] och jag tycker inte att det, det är inte det som är mitt huvudfokus här utan i den novellen 

har jag hittat en väldigt tydlig tidsrörelse över hur hon har använt sinnesförnimmelser för att låta 

tankarna vandra vidare [...] och då tycker jag inte att, skulle jag ta med det där på slutet så då, då 

blir det den diskussionen liksom [...] som är ganska provocerande men, där har jag valt att censu-

rera.  

Lärare E säger att hen aktivt undviker litteratur som innehåller sådant som mest troligt 

kommer att ta fokus från det hen vill uppnå med undervisningen. För hen handlar det 

främst om litterära och andra texter som tar upp “extrema politiska åsikter”. Hen förkla-

rar att den diskussion som kan uppstå om man läser en text som kan uppfattas som poli-

tiskt radikal ligger utanför hennes syfte med läsningen: 

E: [...] det skulle jag nog kanske säga att jag undviker, oavsett om jag visste att jag hade en elev 

med extrema åsikter åt det ena eller det andra hållet, politiska åsikter skulle jag nog inte ge mig i 
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kast med en sådan text, för jag tycker att en sån politisk diskussion är liksom inte relevant i mitt 

klassrum, jo demokratiska värden förstås, men jag tänker att det finns så mycket annat att diskutera 

som kan leda fram till att man uppnår det jag vill [...] 

E konstaterar även att hen inte skulle välja att använda romanen Fifty Shades of Grey:  

E: [...] jag tycker att det finns så mycket i den boken som förmodligen kommer att ta fokus från det 

man vill diskutera [...] det är nog annat som vill diskuteras och ventileras som kanske egentligen 

inte har något syfte utifrån styrdokumenten [...] så att den skulle jag, förutom att man kanske inte 

vill stå och prata sex i klassrummet så skulle jag kanske aldrig välja den boken av den anled-

ningen, för att det kan nog dra fokus från, det vi vill göra [...]  sen skulle säkert många tycka att det 

var skitkul att läsa, de skulle nog läsa färdigt den tror jag, av flera anledningar, den är lite provoce-

rande, man har ju åsikter [...] så på så vis kunde det ju vara en bra bok, men jag tänker att miljöbe-

skrivningarna hamnar i bakgrunden [...]  

Här framstår det som att litteraturen i sig, eller åtminstone det i litteraturen som potenti-

ellt skulle kunna provocera eller uppröra eleverna, står i vägen för det lärarna vill uppnå 

med undervisningen. Rosenblatt (2002) skriver om två olika läsarter, den estetiska och 

efferenta, där efferent läsning handlar om att läsa med ett uttalat praktiskt syfte, exem-

pelvis att läsa en litterär text för att få syn på hur författaren gör för att gestalta tid, vil-

ket är det lärare A vill med novellen av Naja Marie Aidt. A har ett uttalat syfte och har 

identifierat texten som användbar, med det absurdistiska slutet upplevs som störande 

och irrelevant, därför väljer hen att ta bort det. E resonerar på ett liknande sätt när hen 

konstaterar att Fifty Shades of Grey troligtvis skulle väcka elevernas engagemang och 

läslust, men att det ändå inte är en bok hen skulle vilja använda i undervisningen, bland 

annat på grund av att “miljöbeskrivningarna hamnar i bakgrunden”. A och Es resone-

mang går att förstå utifrån det efferenta förhållningssättet, att läsningen handlar om att 

välja ut och analytiskt abstrahera specifik information ur texten (Ibid.). Samtidigt leder 

det till att eleverna till viss del går miste om själva läsupplevelsen, för hur ska eleven 

kunna känna eller tycka något inför texten, om de som i fallet med lärare A, inte ens får 

möjlighet att läsa den i sin helhet? Litteraturen i undervisningssituationen framstår här 

som sekundär, som ett medel för att uppnå ett specifikt mål där provokationen står i 

vägen.  

 

Lärare D, E och F som arbetar på samma arbetsplats pratar alla om att den aktuella elev-

gruppens bakgrund och erfarenheter har betydelse för litteraturvalet. Lärare D som un-

dervisar i svenska som andraspråk, berättar om ett tillfälle för några år sedan då 

“deckarvågen” var stor i Sverige och romanen Män som hatar kvinnor precis hade kom-

mit ut. D hade planerat ett moment där eleverna skulle få läsa deckare och arbeta med 

genren, men mötte motstånd från eleverna, som hänvisade till tidigare erfarenheter av 

t.ex. krig och förtryck. D säger att man måste ha förståelse för detta: 

D: [...] för dem kan det bli jätte, jätte, jätte jobbigt, så det måste man ju visa lite hänsyn till, särskilt 

i de här elevgrupperna [...] så man måste kanske tänka lite grann på det, man vill ju liksom inte att 

det ska bli, att man ska återuppleva något trauma eller någonting. 
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D förklarar att hen försöker undvika vissa ämnen, men att det ändå kan vara så att man 

tar in litteratur som en elev “reagerar på”. En lösning på detta är enligt D att presentera 

flera olika böcker för eleverna, så att de får möjlighet att välja bort litteratur som hand-

lar om något de inte vill läsa om. Lärare E resonerar på ett liknande sätt, och förklarar 

att hen inte skulle välja att använda en roman som beskriver lidande och krig om hen 

visste att en elev i hennes klass kom från ett krigsdrabbat land. E menar att det skulle 

sätta eleven i en jobbig situation, där hen riskerade att känna sig tvingad att läsa en ro-

man som fick hen att må dåligt och återuppleva trauman. När lärare F får frågan om hen 

tror att en elev som varit med om någonting jobbigt skulle kunna påverkas negativt av 

en text som behandlar det ämnet, säger hen att det är en diskussion de har tagit i kolle-

giet. F förklarar att eftersom många av eleverna bär på upplevelser och trauman från 

krig så väljer de bort litteratur som behandlar det ämnet: 

F: [...] alltså vi har ju aldrig upplevt det fast vi har pratat om det just att så många har kommit från 

krig och då försöker vi att inte välja sådana texter som handlar om krig därför att de har fått nog av 

krig och elände så då försöker vi ju välja annat [...] 

Lärare D, E och F arbetar alla på Komvux, och av de lärare som vi har intervjuat är det 

endast de som uttrycker att man behöver förhålla sig på ett speciellt sätt när man under-

visar elever som kommer från andra länder, dvs. att man måste ta hänsyn till att dessa 

elever ofta bär på traumatiska erfarenheter, och anpassa litteraturvalet efter det. Detta 

beror mest troligt på att de möter elever med utländsk bakgrund i högre utsträckning än 

de lärare som arbetar på gymnasiet, lärare B och C, och på folkhögskola som lärare A. 

Deras förhållningssätt är ett uttryck för en välvilja, de värnar om eleverna och undviker 

att välja litteratur som kan få dem att må dåligt. Samtidigt kan man tolka det som att lä-

rarna identifierar litteratur om exempelvis krig och våld som provocerande i förhållande 

till elever med utländsk bakgrund. Ur det perspektivet framstår det som omoraliskt och 

“fel” att använda den typen av litteratur. Persson (2010) skriver att litteratur som kan ha 

provocerande effekter ofta utmanar vedertagna moraluppfattningar eller närmar sig äm-

nen som är omgärdade av tabun. Litteratur som skildrar krig och lidande tillhör vanligt-

vis inte någon av dessa kategorier, men man kan argumentera för att dessa ämnen i just 

det här sammanhanget, i ett klassrum med många elever med iutländsk bakgrund, kon-

strueras som tabubelagda eller åtminstone svåra att ta i.  

 

Utöver att lärarna på Komvux är medvetna om att elever med utländsk bakgrund kan 

bära med sig trauman, så förhåller de sig även till elevernas bakgrund på andra sätt. Lä-

rare D säger exempelvis att hen undviker romaner med för mycket sex: 

D: [...] jag skulle undvika, romaner med för mycket sex tror jag för det kan också vara provoce-

rande för vuxna människor från olika kulturer, nu är det svårt kanske att undvika helt i svensk litte-

ratur ändå [...] 

Lärare F förklarar att man kan behöva förhålla sig till ämnen som kan upplevas som 

provocerande när man arbetar med en elevgrupp i kurserna i svenska som andraspråk: 
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F: [...] däremot, när du jobbar med invandrare där får du tänka efter lite grann, inte så att, jag tän-

ker också det här med jamen homosexualitet och HBTQ-frågor de fattar ju inte vad vi håller på 

med det tror ju vi är nuts men, för den sakens skull så får man ju inte backa [...] 

Utifrån det lärare D, E och F säger kan man dra slutsatsen att de anser att man bör ha ett 

annat förhållningssätt när man undervisar elever med utländsk bakgrund än när man un-

dervisar “svenska” elever. Dels handlar det om att ta extra hänsyn och visa förståelse för 

att eleverna kan uppleva exempelvis litteratur som innehåller krigsskildringar som job-

big, men även att sådant som inte upplevs som provocerande bland “svenska” elever 

kan provocera i denna elevgrupp. Hur man som lärare bör förhålla sig till detta, beror 

enligt lärarna på vilket ämne det gäller. Angående litteratur som behandlar krig och 

våld, anser de att man helt enkelt bör undvika att använda sådan litteratur i undervis-

ningen, men när det handlar om homosexualitet och HBTQ-frågor förklarar lärare F att 

man inte får “backa”. Istället bör man ta upp dessa ämnen i undervisningen, trots att det 

riskerar att uppröra och provocera eleverna. Att F resonerar såhär gällande HBTQ-frå-

gor kan bero på att det står i skolans värdegrund att ingen i skolan ska utsättas för dis-

kriminering på grund av bland annat sexuell läggning eller könsöverskridande identitet 

eller uttryck (Skolverket 2011: 5) vilket innebär att hen som lärare ser det som sitt an-

svar att inkludera dessa frågor i undervisningen.  

Elever blir sällan provocerade 

En annan aspekt av detta och något som flera av de intervjuade lärarna uttryckte, var att 

elever sällan blir provocerade, åtminstone inte i samma utsträckning som förr. Lärare F 

resonerar kring vad som kan upplevas som provocerande och använder Carl Jonas Love 

Almquists Det går an som ett exempel på hur tiderna har förändrats: 

Lärare F: Jag tänker att en del utav de här gamla klassikerna de provocerade ju, om du tar till ex-

empel Det går an, Carl Jonas Love Almquist, om Sara Videbeck han var ju nästan tvungen att gå i 

landsflykt på grund av det, men det skrevs ju i en tid när det här var provokativt, vad skulle skrivas 

idag som skulle upplevas provokativt hos svenska elever? Knappt någonting alltså jag menar all-

ting pratas det ju om [...] 

Även lärare A anser att eleverna med tiden blivit mindre provocerande: 

Lärare A: [...] jag reflekterar ju över de år jag har varit här nu att deltagarna, det, man ska ju inte 

generalisera så men det känns som att, det blir mindre och mindre, vad ska jag säga hur ska jag ut-

trycka mig, som någon slags värdenihilism känns det som att det har smugit sig in på något sätt, 

att… 

IM: Vad menar du med det? 

Lärare A: Jamen att, jag uppfattar att i samtalet kring livet och kring litteratur så är det väldigt få 

saker som är tabu och skulle jag ha en femtioåring i klassrummet eller sextioåring så tänker jag att 

det skulle nog vara en annan sak [...] 

Att elever sällan blir provocerande har uttryckts av flera av de intervjuade lärarna, sam-

tidigt har påståendet till viss del motsagts av dem själva när de har resonerat kring texter 

som de menar kan upplevas som provocerande. En intressant aspekt av detta är att när 

lärarna säger att ingenting provocerar tar de enbart upp ämnen som inte heller provoce-

rar dem själva. Lärare A resonerar exempelvis såhär: 
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A: [...] jag tror att skulle man prata om till exempel homosexualitet eller någon annan del i diskri-

mineringsgrunderna så tror jag att det skulle bränna till mer med seniorer, med en seniorgrupp än 

vad det gör med ungdomar, faktiskt.  

Varken handlingen i Det går an, att ett heterosexuellt par lever tillsammans utan att ingå 

äktenskap, eller homosexualitet, kan sägas gå emot samtida, vedertagna uppfattningar 

om moral (Persson 2010), dvs. det är inte tabu i Sverige idag. När lärare F och A beskri-

ver att elever inte blir provocerade så använder de alltså exempel på sådant som de 

flesta människor idag inte uppfattar som provocerande. 

 

Lärare C berättar om hur det för cirka tio år sedan kunde hända att elever blev provoce-

rade av texter, och beskriver en situation när en elev blev upprörd av en text hen uppfat-

tade som heteronormativ, men menar att detta inte är ett problem som uppstår idag: 

C: [...] nu är det mycket lättare nu kan man verkligen läsa exakt vilka texter som helst och prata 

med eleverna om innehållet, därför att de är så odramatiska idag, man får vara den man är, eller 

åtminstone på vår skola får man vara den man är så det blir ingen svår grej, det blir ingen som be-

höver rusa ut och känna sig förolämpad för vi har redan pratat om, så ser världen ut idag [...] 

C förklarar att de texter som förr kunde göra elever upprörda eller provocerande inte 

längre gör det, och hen ser detta som en konsekvens av ett samhällsklimat där alla kän-

ner att de får vara som de vill. Det dessa lärare beskriver är att sådant som förut kunde 

upplevas som provocerande i klassrummet inte längre gör det, och att elever inte i 

samma utsträckning blir provocerande. Deras utsagor kan tolkas på flera olika sätt, 

varav ett är att det handlar om en samhällsförändring som också tagit plats inom skolan. 

Men man kan även göra tolkningen att det som faktiskt är provocerande och tabu idag 

är så pass svårt att prata om att varken lärarna eller eleverna vill eller känner att de kan 

göra det inom ramen för skolans litteraturundervisning.  

 

Flera av lärarna pratade främst om provokationer och provocerande litteratur utifrån ett 

historiskt perspektiv; om vad som var provocerande förut och varför det inte är det idag. 

Flera av dem återkom även till att man inte får vara rädd för att beröra jobbiga ämnen. 

Samtidigt så var det ingen av dem som förde ett tabubelagt ämne på tal, och resonerade 

om hur man skulle kunna hantera det i undervisningen. Lärare E förklarar att hen arbe-

tar med texter som behandlar det hen definierar som ofarliga moraliska frågor, som inte 

är “akut aktuella” för eleverna i klassrummet, och nämner Doktor Glas och Att döda ett 

barn som exempel. E tar upp dessa texter när vi pratar om provokationer i undervis-

ningen, men definierar samtidigt texterna som ofarliga. Således anser E inte att texterna 

har potential att provocera, snarare kan de användas för att reflektera över allmänna mo-

raliska frågor, till exempel hur man bör handla i olika situationer. När lärare B ombeds 

ge exempel från sin undervisning, tar hen upp texten Kylan, och förklarar att den oklara 

könstillhörigheten hos huvudpersonen kan leda till diskussioner och reflektioner om 

könsnormer. Även om arbetet med kön och genus i vissa sammanhang kan uppfattas 

som provocerande, är det samtidigt sanktionerat av skolan som en del av värdegrundsar-

betet. Utifrån den teori vi använder för att ringa in vad som är provocerande, är det 
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därmed svårt att tolka Bs utsaga som ett exempel på hur man kan arbeta med provoce-

rande litteratur i skolan. 

 

När lärarna pratar om att elever sällan blir provocerade, återkommer de alltså ofta till 

ämnen som varken är tabu eller går emot vedertagen moral (Persson 2010). Detta kan 

tolkas som en rädsla eller oförmåga att närma sig det som faktiskt skulle kunna provo-

cera. Det gjorde istället vi vid ett antal tillfällen, genom att fråga om några av lärarna 

om de skulle kunna tänka sig att använda Lolita i undervisningen. Två av lärarna, lärare 

C och E, svarade då att de inte skulle göra det, medan en, lärare B, sa att hen trodde att 

det skulle vara intressant att få möjlighet att få tänka sig in i en förövares tankar. Hos de 

lärare som svarade nej fanns en tydlig motvilja, och de uttryckte att det vore ett svårt 

ämne att behandla i undervisningen. Dessutom visade det sig att alla lärare hade speci-

fika böcker eller ämnen som de inte ansåg var lämpliga för undervisningen. Det går så-

ledes att urskilja en diskrepans i lärarnas påståenden om att provocerande texter kan ut-

mana och berika undervisningen, och deras beskrivningar av den egna yrkespraktiken. 

Samtidigt som de säger att provokationen fyller en funktion i litteraturundervisningen så 

verkar de ha svårt att närma sig litteratur som behandlar tabubelagda ämnen och utma-

nar den vedertagna moralen (Ibid.).   

 

Ovan redogörs för lärarnas förhållningssätt till det som provocerar och hur lärarna reso-

nerar kring vilken plats potentiellt provocerande litteratur har i undervisningen. Lärarna 

motiverade på olika sätt varför viss litteratur inte var lämplig för undervisningen. Det 

handlade om att de inte ville använda texter som de själva inte förstod eller tyckte om, 

vilket vi har tolkat som att texterna går emot deras egen moraluppfattning. En annan 

aspekt var att lärarna upplevde att vissa texters innehåll stod i vägen för undervisning-

ens syfte. Vidare lyfte lärarna även in den aktuella elevgruppens betydelse för litteratur-

valet, och beskrev hur man måste förhålla sig till möjligheten att en elev riskerar att 

återuppleva trauman av att läsa viss litteratur. Vidare ansåg flera av lärarna att elever 

sällan blir provocerade idag, och en av anledningarna till detta antas vara att dagens 

samhälle är mer tolerant och tillåtande än vad det har varit tidigare. Vi kunde emellertid 

konstatera att det verkade vara svårt för lärarna att närma sig tabubelagda ämnen, både 

under intervjuerna och i undervisningssituationerna.  

5.2.5 Litteratur och moral: kan skönlitteratur vara ond eller god? 

Persson (2012) menar att det finns en föreställning om att läsande av skönlitteratur per 

definition är gott och att denna idé präglat legitimeringen av skönlitteraturen i skolan 

under en lång tid. Att definitionsmässigt beskriva skönlitteratur som god eller ond, är 

emellertid någonting flera av de intervjuade lärarna värjer sig inför. Lärare A menar 

snarare att det är människorna, karaktärerna i berättelserna, som skulle kunna vara goda 

eller onda: 
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A: [...] alltså att prata om litteraturen som god eller ond det vet jag inte men man kan prata om 

människor i litteraturen och karaktärer som moraliskt goda eller onda, där kan man mötas i ett 

etiskt resonemang.   

 

A: [...] men det är klart att berättelser är ju, det är ju karaktärer i berättelser som är si och så, men 

texterna i sig är ju varken eller, det ska beskriva människor och är det en bra berättelse så ska ju 

människan komma fram, i allt gott och ont liksom och det däremellan, det är ju det som är det 

mänskliga.  

Det A säger om att skönlitteraturen kan användas för att beskriva människor, kan relate-

ras till lärare Ds resonemang. D drar en parallell mellan litteraturen och verkligheten, 

och menar att man inte kan definiera litteratur som varken god eller ond, eftersom litte-

raturen snarare är en spegel av den verklighet vi lever i: 

D:  [...] jag menar det är ju livet, det är verkligheten, men det är klart man vill ju på något vis att 

det ska ha, som jag sa tidigare, att det ska ha ett läsvärde, att det ska kunna diskuteras och kanske 

inte för provocerande. 

Skönlitteraturen är enligt dessa lärare en del av det mänskliga, en del av verkligheten 

och i den finns det människor som kan agera gott eller ont. Persson (2012) skriver att 

styrdokumenten uttrycker en litteratursyn som går ut på att skönlitteraturen kan be-

kämpa odemokratiska värderingar, och att det framstår som att dessa värderingar alltid 

återfinns utanför litteraturen. Han menar att litteraturen får fungera som ett redskap för 

att bekämpa det onda i världen, vilket går att jämföra med hur lärare C uttrycker det: 

C: [...] jamen jag tänker att genom att använda sig av skönlitteratur men även andra texter som inte 

är liksom moraliskt goda då kan man ju komma åt tankar och åsikter som är, som kanske mänsk-

ligheten behöver bearbeta. 

Det lärare C menar är att frågor om hur mänskligheten är, exempelvis hur människor 

beter sig mot varandra, aktualiseras i skönlitteraturen och därmed kan litteraturen fun-

gera som en ingång till etiska och moraliska resonemang som går i linje med det som 

står i skolans värdegrund. Lärare B för ett liknande resonemang, och menar att litteratu-

rens roll i värdegrundsarbetet kan vara att använda den för att se situationer där värde-

grunden inte följs. På frågan om hen tänker att litteraturen kan användas i skolans vär-

degrundsarbete svarar hen såhär:  

B: Absolut, där kan man ju ge exempel på där det här inte följs till exempel, och diskutera vad 

hände här och varför blev det så och hur ser ni på det och då kan man utmana eleverna i den tan-

ken tänker jag, samma sak som att prata om nyheter som händer, vad händer i världen och vilket 

ansvar har vi och sådär.  

Ur lärarnas resonemang kan man urskilja ett förhållningssätt där skönlitteraturen kan 

användas för att möta det onda eller det goda som återfinns i verkligheten. Tanken är att 

skönlitteraturen i sig varken kan vara ond eller god, på samma sätt som världen inte en-

bart är ond eller god. Resonemanget går att relatera till det Johansson (2010) skriver, 

om litteraturen som ett motgift gentemot det dåliga och att vi genom den kan öka vår 

förståelse för det onda. Litteraturen bär aldrig själv rollen som ond, utan även när den 
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gestaltar det onda blir den ett verktyg för att hantera och bekämpa detsamma. Därmed 

kan lärarna sägas bekräfta litteraturens idealistiska position. 

Mein Kampf  

Flera av lärarna tar under intervjuerna upp Adolf Hitlers bok Mein Kampf, en text som 

inte är skönlitterär utan snarare kan beskrivas som en självbiografi och ett ideologiskt 

manifest, när de pratar om litteratur som de inte skulle använda i undervisningen. De 

som tar upp Mein Kampf under intervjun är lärare F, B och E: 

 

F: [...] det är klart att om någon text till exempel om du tar högerextremistisk text där man idyllise-

rar den vite mannen och så något sånt skulle jag ju aldrig komma på att sätta i händerna på ele-

verna eller Mein Kampf av Hitler [...] 

B: [...] jag tror att det kan vara bra att läsa förutsättningslöst och kanske då komma fram till att, i 

diskussion, man lämnar den nog inte om det är det man är ute efter alltså att utmana dem moraliskt 

eller etiskt och då kan man inte bara lämna det, liksom, “läs Mein Kampf”. 

 E: Men jag skulle inte välja, “å vi läser Min kamp av Hitler och diskuterar den boken” för det är ju 

liksom en politisk agenda någonstans [...] 

Exemplet Mein Kampf kan tolkas som en hyperbol för litteratur som är provocerande el-

ler opassande för eleverna, dels för att den presenterar nazistiska idéer som går emot ve-

dertagna moraliska uppfattningar (Persson 2010) om människors lika värde, och dels på 

grund av vem författaren är. Mein Kampf skrevs av Adolf Hitler, en politisk ledare som 

förespråkade idéer som av de allra flesta uppfattas som onda. De ämnen vi diskuterade 

under intervjun handlade om lärarnas val och syn på skönlitteratur, och Mein Kampf är 

inte skönlitteratur utan ett ideologiskt manifest, ändå tog tre av sex lärare upp den som 

ett exempel på litteratur de undviker i undervisningen. Det är intressant att fundera på 

varför de valde att nämna just den texten. Det kan handla om att synliggöra sig själva 

och undervisningen som god, dvs. att lärarna genom att ta avstånd från Mein Kampf de-

finierar sin egen moral utifrån det van Ooijens (2016) skriver om att man genom att rea-

gera på en texts moralitet skapar sig själv som ett moraliskt subjekt.  

 

Utifrån lärarnas resonemang om Mein Kampf kan man fundera på om den skulle kunna 

beskrivas som ond litteratur. När E förklarar att hen inte vill använda boken eftersom 

den har en politisk agenda, eller när B säger att hen inte vill lämna eleverna med den ty-

pen av text helt förutsättningslöst, föreställer de sig att boken skulle kunna ha en negativ 

inverkan på eleverna. Även om lärarna inte vill definiera litteratur som ond eller god, så 

fungerar denna bok genomgående som ett exempel på vad man inte vill använda för 

sorts litteratur i skolan. Med utgångspunkt i detta kan vi konstatera att Mein Kampf är 

det närmaste vi kommer till vad lärarna definierar som ond litteratur. Alla lärarna i stu-

dien har uttryckt litteraturens möjligheter att utveckla empati, förståelse och demokra-

tiska värderingar. När van Ooijen (2016) skriver om litteraturens baksida, dvs. möjlig-

heterna att känna sympati med, och förståelse för onda handlingar, menar han att det 
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står i relation till idén om att litteraturen skulle göra oss mer empatiska. En liknande idé 

återfinns hos dessa lärare, utifrån hur de reflekterar om Mein Kampf. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att ingen av lärarna känner sig bekväma med att defini-

era litteratur som ond respektive god, däremot finns det hos lärare B, C, D och A en idé 

om att litteratur kan användas för att göra gott på så sätt att man med utgångspunkt i lit-

teraturen kan reflektera kring moraliska frågor tillsammans med eleverna. Hur lärarna 

resonerar kring reflektion, diskussion och samtal i relation till litteraturen kommer att 

behandlas mer ingående i följande avsnitt. 

5.2.6 Litteratur för diskussion 

Någonting som återkom i alla intervjuerna var samtalets och diskussionens betydelse för 

litteraturundervisningen. Lärarna relaterade många av frågorna till hur litteraturen kan 

användas för att få till en diskussion i klassrummet och hur det kan upplevas som ett 

problem när den inte gör det. Diskussionen i relation till litteraturen blev således aktu-

ellt för alla lärare, även om sammanhangen såg olika ut. Den upplevdes antingen som 

något positivt, som ett delmål för undervisningen eller som något negativt, något som 

stod i vägen för det uttalade syftet med undervisningen. När lärare B får frågan om 

skönlitteratur kan vara skadligt säger hen att den snarare kan verka utmanande genom 

att eleverna får möjlighet att diskutera sina egna och andras tankegångar: 

B: Jag tänker att de läser ju mycket förhoppningsvis själva också, och i skolans värld så tycker jag 

att man ska ha utrymme för diskussion. Det är ju lite det som öppnar tankegångar, för om man 

snöar in på en viss slags moral kanske, och etik, den man väljer, så blir man ganska begränsad, så 

att utmana dem tror jag är viktigt och att de då också får berätta hur de tänker och tycker och lik-

som, lyssna på varandra och så. 

Angående hur man kan motivera användandet av litteratur som provocerar eleverna, 

svarar B att man inte ska vara rädd för känslor i klassrummet då det kan leda till att man 

får intressanta diskussioner och bra inlärningssituationer: 

B: [...] när man når känslor med det man gör, så är det ju en bra inlärningssituation tänker jag, och 

det är då man får intressanta diskussioner också, så känslor är ju inte något man ska vara rädd för i 

klassrummet. 

Diskussionen blir ett av målen med litteraturundervisningen eftersom det är en del av 

det som uppfattas som positivt med litteraturen. Samma idé presenteras av lärare C som 

säger att när hen använder äldre litteratur fungerar texterna ofta som en utgångspunkt 

för samtal och diskussioner om förändringar i samhället och mänskligheten. Lärare A 

resonerar på ett liknande sätt och förklarar att hen tar in olika författare och ställer deras 

berättelser mot varandra för att få till en bra diskussion i klassrummet:  

A: [...]  om man tar Hemingway till exempel där finns det ju, ganska många berättelser från Afrika 

där, där de infödda afrikanerna nämns som infödingar och behandlas väldigt dåligt i de novellerna, 

men jag tänker väl att det är ju någonting som man kan lyfta och som man kan prata om, varför de 

inte finns med, och sen när jag har ett novelltema så brukar jag även lyfta in till exempel Chima-

manda Ngozi Adichie som pratar om det här med vikten av olika typer av berättelser och att det 
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finns ju inte bara en berättelse, så att de berättelserna mot varandra kan man få en ganska bra dis-

kussion kring, just det problemet. 

As resonemang utgår från frågan om det finns någon litteratur hen skulle vilja använda i 

undervisningen men tvekar inför, och hen menar att även om man tar litteratur som in-

ledningsvis inte är så uppskattad av eleverna kan man använda sig av den för att få till 

en diskussion. Liknande tankegångar finns hos lärare C, som säger att litteratur som kan 

väcka upprörda reaktioner eller provocera eleverna kan leda till givande diskussioner. 

När C får frågan ifall hen skulle tänka sig att använda romanen Lolita i undervisningen, 

svarar hen först nej, med motiveringen att den behandlar ett ämne som är svårt att han-

tera i klassrummet, men resonerar sig sedan fram till att den potentiellt skulle kunna an-

vändas i kursen svenska 3: 

C: [...] då skulle det ju vara, i så fall skulle jag tänka mig, att man skulle kunna läsa den i en års-

kurs tre på gymnasiet med, med att, kanske några, från tiden reaktioner, kanske någon liksom 

intellektualisering kring bokens betydelse nu och då [...] 

C berättar även om ett tillfälle då en elev blev upprörd över en skönlitterär text de läste 

tillsammans i klassrummet. Eleven upplevde texten som heteronormativ, och kände sig 

exkluderad. Efteråt pratade hen med eleven och senare med hela klassen om det som 

hände under lektionen. C förklarar att det blev en jättebra diskussion om vad som egent-

ligen stod i texten och hur man kan förhålla sig till det.  

 

Det lärare A, B och C menar är att man kan använda sig av provocerande litteratur för 

att skapa en diskussion med eleverna och på så sätt även motivera användningen av den 

potentiellt provocerande litteraturen. Om skönlitteratur kan leda till en god klassrums-

diskussion kan bruket av den också legitimeras. Idén de presenterar kan betraktas i lju-

set av det Rosenblatt (2002) skriver, att det är nästintill omöjligt att behandla ett litterärt 

verk utan att ställas inför ett etiskt problem, där den undervisande läraren oundvikligen 

kommer att utöva ett inflytande. Genom att arbeta med etiska attityder och som lärare A 

gör när hen ställer texter mot varandra för att visa att det inte bara finns en berättelse, 

eller som lärare C, intellektualisera och resonera kring en romans betydelse då och nu, 

kan lärarna medvetet arbeta med etiska attityder. När lärarna väljer att aktivt behandla 

ett etiskt problem gör de också ett medvetet val att arbeta med rationellt tänkande kring 

känsloladdade frågor (Rosenblatt 2002).  

 

Både lärare A och C beskriver hur litteraturen kan användas för att ge eleverna ett histo-

riskt perspektiv på hur världen har sett ut. Deras resonemang om diskussionens och 

samtalets betydelse för litteraturundervisningen kan även beskrivas med hjälp av 

Molloys (2007) ämneskonstruktion svenska som erfarenhetspedagogiskt demokrati-

ämne, utifrån föreställningen att eleverna genom diskussionen får möjlighet att möta 

varandras tankar och uppfattningar om litteraturen. Centralt i denna ämnessyn är nämli-

gen elevernas förmåga att själva ta ställning i olika frågor, vilket kan utvecklas både ge-

nom att läsa olika sorters texter, men även i samtalen om det lästa. Vidare kan vi kon-

statera att när dessa lärare resonerar kring användningen av potentiellt provocerande 
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litteratur så kommer de fram till att även om litteraturen i sig inte är “moraliskt god”, så 

kan den användas för att utveckla elevernas etiska förmågor, dvs. genom att samtala om 

och diskutera det lästa kan eleverna utveckla kunskap och förståelse för andra männi-

skor. Därmed hamnar de nära Perssons (2012) beskrivning av ett av de centrala elemen-

ten om myten om den goda litteraturen, nämligen antagandet att litteraturen är god och 

världen är ond. 

 

Några av lärarna menar emellertid att viss litteratur kan väcka tankar och åsikter som 

påverkar eleverna negativt, vilket kan leda till en diskussion som lärarna inte anser är 

relevant, eller som de inte upplever att de kan hantera. I dessa fall blir klassrumsdis-

kussionen någonting man försöker undvika. Lärare E menar att hen undviker litterära 

och andra texter som belyser extrema politiska åsikter då det enligt hen kan bli “bränn-

hett i klassrummet”: 

E: [...] det skulle jag nog kanske säga att jag undviker, oavsett om jag visste att jag hade en elev 

med extrema åsikter åt det ena eller det andra hållet, politiska åsikter skulle jag nog inte ge mig i 

kast med en sådan text, för jag tycker att en sån politisk diskussion är liksom inte relevant i mitt 

klassrum, jo demokratiska värden förstås, men jag tänker att det finns så mycket annat att diskutera 

som kan leda fram till att man uppnår det jag vill [...] 

Även om litteraturen kan leda till att eleverna uttrycker tankar och åsikter, så är det inte 

den sortens samtal som E vill ha i klassrummet eftersom det inte gynnar syftet med 

undervisningen. Lärare C pratar om att man måste förhålla sig till elevernas förmåga att 

hantera texter, och förklarar att hen har haft elever med “socioemotionella svårigheter” 

som inte klarar av att reflektera och diskutera litteratur på det sätt som hen skulle önska:  

C: [...] ja alltså, då kan det ju bli, här finns risken att klassen liksom vänder sig emot den här en-

samma eleven, som ju har sina egna problem, och då vet jag inte riktigt vad man har uppnått [...] 

då kanske det ändå är en situation där man som lärare måste tänka att de texter jag tar in i klass-

rummet måste jag kunna hantera med eleverna, och eleverna måste kunna, det måste passa just de 

här eleverna.  

 

C menar att det finns elever som inte klarar av att hantera och samtala om vissa texter 

och att man som lärare måste vara medveten om detta. Lärare F för ett resonemang som 

snarare rör bristen på diskussion: 

Lärare F: [...] när jag väljer texter så försöker jag ju, jag försöker ofta välja texter som laborerar 

med de här livsfrågorna, jamen de här större frågorna existensen och sånt, inte direkt sånahär saker 

som misshandlare eller våldtäkt näe, jag är inte rädd för att ta upp det men jag har liksom inte känt 

att, näe jag kan välja annat [...] det är lättare och skapar ju mycket mer diskussion [...] för skulle 

jag ta fram en text om en våldtäkt så skulle de förmodligen säga men gud vad äckligt det här är ju 

avskyvärt punkt slut [...] 

Lärare E, F och C pratar alla om att vissa ämnen kan påverka samtalet i klassrummet på 

ett sätt som går emot deras mål med undervisningen. För E handlar det om att diskuss-

ionen hamnar utanför vad hen anser är relevant i klassrummet och C beskriver hur ele-

ver med exempelvis sociala och emotionella svårigheter riskerar att fara illa, medan F 
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menar att det inte uppstår någon diskussion alls, då alla redan delar samma värderingar 

om det lästa. 

 

Diskussionen kan därmed betraktas som en konsekvens av litteraturundervisningen, 

men kanske främst som ett mål. Att elever får möjlighet att prata med varandra och med 

sin lärare om litteraturen de har läst kan vara ett sätt att arbeta med skolans värdegrund. 

Ett problem som kan uppstå i undervisningen är emellertid att diskussionen behandlar 

ämnen som kan påverka eleverna negativt. I sådana situationer upplever lärarna att sam-

talet om det lästa står i vägen för deras mål med momentet eller litteraturen. Valet av lit-

teratur påverkas således inte bara av syftet med undervisningen, utan även av vilka kon-

sekvenser själva litteraturen kan föra med sig in i klassrummet. Lärarna ger uttryck för 

idén att skönlitteratur kan leda till diskussion och reflektion och, som Nussbaum (1995) 

skriver, ge oss möjligheten att föreställa oss hur det är att vara en annan människa, men 

det finns också en tanke om att litteratur kan provocera eller påverka eleverna på ett sätt 

som kan gå ut över undervisningen.  

 

Någonting som återkommer i lärarnas resonemang är hur de måste förhålla sig till målet 

med undervisningen även i valet av skönlitteratur. Om diskussionen inte blir av alls ef-

tersom det inte finns någonting att diskutera eller om den tar andra former och kanske 

blir politisk, får det konsekvenser för undervisningen. Att lärare måste förhålla sig till 

undervisningens syfte är en självklarhet. Samtidigt kan man tolka valet att undvika litte-

ratur som de menar inte kommer generera den sortens diskussion de är ute efter utifrån 

Lundström et.al:s (2011) resonemang om den ökade mätbarheten i dagens skola; det 

finns ett behov av att legitimera litteraturläsning som kunskapskälla och ett stort behov 

av att mäta kunskap. Därmed har litteratur som inte ger det önskade resultatet inget ut-

rymme i klassrummet. 
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6 Avslutande diskussion 

I det här kapitlet diskuteras analysen utifrån fem rubriker. Inledningsvis resonerar vi 

kring hur lärarna beskriver syftet med skönlitteraturen i skolan och vad det får för kon-

sekvenser för läsupplevelsen. Vidare behandlas hur lärarna förhåller sig till litteraturen 

utifrån dess potential att skada eller påverka eleverna negativt. Detta leder in på ett reso-

nemang om hur svårt det verkar vara att ta upp det verkligt provocerande i undervis-

ningen, och här urskiljs en skiljelinje mellan vad som uppfattas som bra respektive då-

liga provokationer. Avslutningsvis tar vi upp studiens didaktiska implikationer och ger 

förslag på möjliga ingångar till framtida studier.  

6.1 Läraren, läsupplevelsen och undervisningen 

Lärarna i studien anser att skönlitteratur kan användas för att utveckla förståelse för 

andra människor och utveckla förmågor som empati och demokratiska värderingar. De 

menar att litteraturen bidrar till självinsikt och individuell utveckling, och genom den 

kan eleverna vidga sina perspektiv och växa som människor. Lärarnas beskrivningar av 

litteraturens förmåga att främja demokrati, empati och personlig utveckling går i linje 

med hur skönlitteraturen skrivs fram i styrdokumenten. I svenskämnets syfte står det till 

exempel att eleverna genom skönlitteraturen ska utveckla självinsikt och förståelse för 

andra människors livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar och vidare, att den utma-

nar elevernas tankesätt och öppnar för nya perspektiv (Skolverket 2011). Lärarna såväl 

som kursplaneförfattarna kan därmed sägas ha höga förväntningar på vad skönlitteratu-

ren kan bidra med till undervisningen.  

 

Samtidigt ska läsningen av skönlitteratur passas in i de givna ramarna för arbetet, det 

handlar bland annat om tid, elevgrupp, kunskapskrav etc. Flera av lärarna uttrycker att 

de arbetar under tidspress och att de i planeringen av undervisningen alltid förhåller sig 

till både kunskapskraven och till det egna syftet med undervisningen. Vissa av dem ut-

trycker dessutom att det är svårt att få eleverna att läsa överhuvudtaget, och att mycket 

tid går åt till att motivera dem. Det är således fler faktorer som påverkar lärarnas arbete 

med skönlitteratur, än uppfattningen att skönlitteraturen kan främja förmågor som själv-

insikt och empati.  

 

När Rosenblatt (2002) skriver om hur elever läser i skolan använder hon begreppen 

estetisk och efferent läsning, där den estetiska läsningen belyser betydelsen av själva 

läsupplevelsen, vad man som läsare “lever genom” i mötet med en skönlitterär text. Lä-

rarna menar att man utvecklas genom att läsa skönlitteratur, både som individ, i relation 

till andra och till sin omvärld vilket går i linje med det som står i det övergripande syf-

tet. Därmed kan de sägas premiera den estetiska läsningen, där eleverna får möjlighet att 

gå in i och uppleva något genom litteraturen. Man kan emellertid fråga sig huruvida 

detta perspektiv på litteratur går att kombinera med alla de yttre faktorer lärarna har att 

förhålla sig till. Är det möjligt att kombinera ett estetiskt förhållningssätt med 
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skolverkligheten, där man som lärare hela tiden måste anpassa litteraturläsningen utifrån 

faktorer som tid, betyg, kursplaner, kunskapskrav och elevgrupp? Det skulle kunna vara 

som Rosenblatt skriver, att skolan som här representeras av lärarna i vår undersökning, 

explicit uppmuntrar till estetisk läsning men implicit, inom ramarna för undervisningen, 

fokuserar mer på efferent läsning.  

6.2 Kan skönlitteratur vara skadlig?  

När lärarna inledningsvis fick frågan om de tror att skönlitteratur kan vara skadlig, sva-

rar majoriteten av dem att den inte kan vara det. De lärare som uttrycker att skönlittera-

tur kan ha skadliga effekter för ett resonemang om att det skulle kunna vara skadligt, 

men samtidigt inte behöver vara det, exempelvis att en skönlitterär text som upplevs 

som negativ i förlängningen kan leda till nya insikter och perspektiv. Längre fram i in-

tervjuerna, när några av lärarna fick mer specifika frågor om litteratur som kan relatera 

till traumatiska erfarenheter hos eleverna, pratade de om litteratur och litteraturval som 

någonting med potential att påverka elever negativt, i vissa fall till och med skada dem. 

Inledningsvis vill lärarna inte beskriva litteratur som skadlig men i slutändan gav de 

ändå exempel på när litteraturen kan vara just skadlig, och hur de då förhåller sig till 

detta. Vi kan därmed konstatera att lärarna till viss del säger emot sig själva när de pra-

tar om detta. När vi kommer in på mer konkreta undervisningssituationer och exempel 

visar det sig finnas många omständigheter att förhålla sig till, och frågan om huruvida 

litteratur kan vara skadlig eller inte verkar vara mer komplex än vad det verkade som in-

ledningsvis.  

 

Det kan finnas flera orsaker till detta, bland annat kan frågans formulering: “Kan skön-

litteratur vara skadlig?” upplevas som definitiv och snarare efterfråga ett allmänt för-

hållningssätt till litteratur än lärarnas erfarenheter av att använda provocerande litteratur 

i undervisningen. En annan aspekt av detta är det vi tar upp redan i inledningen till upp-

satsen, nämligen det ökade behovet att legitimera läsandet av skönlitteratur. Att förhålla 

sig till litteratur som skadlig vore för lärarna att göra sig själva en otjänst, då det redan 

finns en legitimeringskris för skönlitteraturen i samhället, och bilden av skönlitteratur 

som något med potential att skada inte gynnar deras yrkeskår. Den aktuella samhällsde-

batten om skönlitteratur påverkar i hög grad svensklärare och är något de måste förhålla 

sig till. Med det i åtanke kan man förstå att lärarna inledningsvis inte ville beskriva litte-

ratur som någonting med potential att skada. Det som framkommer senare kan betraktas 

som nyanserade resonemang om hur litteraturval sker med elevernas bästa i åtanke, ex-

empelvis genom att litteratur som behandlar ämnen som kan upplevas som traumatiska 

för vissa elever väljs bort till förmån för positiva och mer lättsamma litteraturupplevel-

ser.  



   

 

58 

6.3 Tabun och provokationer  

Vad som provocerar och uppfattas som omoraliskt har upprepade gånger i denna studie 

definierats som både någonting subjektivt och någonting som går emot den vedertagna 

moraluppfattningen i samhället (Persson 2010; van Ooijen 2016). När vi pratade om 

provocerande litteratur med lärarna beskrev de ofta provokationer som någonting posi-

tivt, något som kan användas för att utmana eleverna och deras sätt att tänka och reso-

nera. Samtidigt närmade de sig sällan ämnen som faktiskt är provocerande. Istället kret-

sade samtalet kring sådant som inte provocerar eller utmanar den rådande samhällsmo-

ralen, även om de kan utmana elever och deras idéer om världen. Ämnen som lärarna 

lyfte i sammanhanget var exempelvis frågor om liv och död, genus och homosexualitet.  

 

För att närma oss det vi var ute efter förde vi vid flera tillfällen provocerande ämnen på 

tal, bland annat genom att ta upp Vladimir Nabokovs roman Lolita, som behandlar äm-

net pedofili. Av de tre lärarna som fick frågan om de kunde tänka sig använda den i 

undervisningen, svarade två att de inte ville göra det med hänvisning till den egna mo-

raluppfattningen. Vidare tog tre av lärarna upp Mein Kampf, och beskrev den som en 

bok som vore opassande att använda i undervisningen. Att Lolita gick emot lärarnas 

egna moraliska kompass och att Mein Kampf beskrevs som opassande att använda i 

undervisningen, kan tolkas som ett sätt för lärarna att ta ställning i förhållande till sin 

egen moral. Deras reaktioner på en roman som behandlar pedofili och ett ideologiskt 

manifest för nazism blir ett sätt för lärarna att definiera sig som goda i förhållande till 

litteraturen. Viljan att inte uttrycka sig ambivalent i dessa frågor utan ta tydlig ställning, 

kan även förstås utifrån att de inte enbart uttalar sig som privatpersoner utan även som 

lärare, med ansvar för en elevgrupp. Att prata om sådant som verkligen provocerar och 

väcker upprördhet och förhålla sig till detta på ett neutralt sätt, kan dessutom upplevas 

som extra svårt i situationer då ens uttalanden spelas in och ska komma att användas i 

en studie. När vi utformade frågorna till intervjuerna var vår tanke att vi inte själva 

skulle gå in och definiera vad som provocerar utan låta lärarna göra detta under intervju-

tillfällena. Vi blev emellertid tvungna att tänka om då det visade sig vara svårt för inter-

vjupersonerna att själva närma sig tabubelagda och provocerande ämnen. Av detta kan 

vi dra slutsatsen att det är svårt att prata om det som verkligen provocerar, både som pri-

vatperson och i sin yrkesroll som lärare. Ännu svårare var det för lärarna att tänka sig att 

de skulle ta in det tabubelagda och moraliskt förkastliga i undervisningen. Genom sin 

egen indignation gentemot Lolita och genom att ta avstånd från Mein Kampf kunde lä-

rarna bevisa sig själva som moraliska, dvs. genom sitt avståndstagande bekräftade de 

sin egen godhet gentemot den “onda” texten.  

6.4 Bra och dåliga provokationer 

Utifrån lärarnas utsagor om att använda provokationer i undervisningen, går det att ur-

skilja “bra” respektive “dåliga” provokationer. De provokationer som definieras som 

bra går i linje med skolans värdegrund och kan i förlängningen leda till att eleverna 
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utvecklas moraliskt och etiskt. Det kan exempelvis handla om att arbeta med tolerans 

och förståelse för olika sexuella läggningar, med genus och könsstereotyper eller om 

vilka handlingar som är moraliskt riktiga respektive felaktiga. Kännetecknande för de 

“bra” provokationerna är att de har ett tydligt syfte och leder till någon form av utveckl-

ing hos eleverna. Det som provocerar ska få dem att tänka och reflektera och omför-

handla sina moraliska och etiska uppfattningar. De “dåliga” provokationerna är de som 

på riktigt utmanar den vedertagna moralen och berör tabun, exempelvis texter som inne-

håller absurda inslag som att människor har sex med djur, pedofili, pornografi eller ex-

plicit sexuellt våld. Men vad som uppfattas som en “dålig” eller moraliskt felaktig pro-

vokation påverkas även av den aktuella elevgruppen. De lärare som undervisar elever 

med erfarenheter av flykt och krig menar att de av hänsyn till eleverna, konsekvent und-

viker litteratur som behandlar dessa ämnen. Att använda litteratur som riskerar att ele-

verna tvingas återuppleva traumatiska händelser från det förflutna, är därmed ett exem-

pel på vad som av dessa lärare uppfattas som en “dålig” provokation. 

  

Förhållningssättet är begripligt utifrån lärarnas perspektiv. De värnar om sina elever och 

vill inte utsätta dem för jobbiga situationer. Samtidigt finns risken att det leder till en 

överdriven försiktighet där dessa elever går miste om vissa läsupplevelser. Även om det 

troligtvis är så att någon elev i klassen skulle reagera negativt på litteratur som skildrar 

krig och lidande, så betyder det inte nödvändigtvis att alla elever skulle uppleva läs-

ningen på samma sätt. Det går inte att utesluta att vissa elever snarare skulle kunna an-

vända litteraturen för att bearbeta och förstå vad de har gått igenom. Att konsekvent 

undvika litteratur som behandlar vissa ämnen utifrån tanken att litteraturen kan skada 

eleverna, bygger på en föreställning om att eleverna i den aktuella klassen är relativt ho-

mogena, inte individer med olika bakgrund och erfarenheter och olika sätt att hantera 

och relatera till litteratur. 

6.5 Didaktiska implikationer och framtida forskning 

Ingen av lärarna i studien upplevde sig styrda eller begränsade i sitt val av litteratur. De 

menade att styrdokumenten är så fritt formulerade att de kan ta in i princip vilken litte-

ratur de vill i undervisningen. Utifrån det som framkommit tycker vi oss emellertid se 

att lärarna till viss del är styrda. Möjligen inte i förhållande till det centrala innehållet 

och det övergripande syftet men i förhållande till bland annat kunskapskraven och kra-

ven på effektivitet och mätbara resultat. När lärarna väljer litteratur sker valet inom ra-

men för skolan, en institution med ett tydligt utbildnings- och fostransuppdrag. Det in-

nebär att de förhåller sig till en mängd olika faktorer, exempelvis elevgruppen, tidsra-

marna, kunskapskraven och kanske framförallt vad de själva tänker att eleverna ska få 

ut av litteraturläsningen. 

 

När lärarna resonerade kring litteratur framhöll de litteraturläsningen som värdefull och 

givande för eleverna. Det kunde exempelvis handla om att läsa för att själva kunna 
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skriva, läsa för att utveckla sin empatiska förmåga eller om att få syn på en specifik del 

av den litterära formen. Det fanns alltid ett tydligt och uttalat syfte med läsningen. Litte-

raturen förväntas med andra ord vara “nyttig” för eleverna, eller som Persson uttrycker 

det, “domesticerad” (2012: 27). En fråga som infinner sig är hur detta förhållningssätt 

till litteratur förhåller sig till mer komplexa texter, texter som kan uppröra, oroa och pro-

vocera. Är det möjligt att denna typ av litteratur medvetet eller omedvetet väljs bort av 

lärare pga. att de upplever det som svårt att passa in den i ramarna för undervisningen? 

En del av det som framkommit i vår studie antyder att det kan vara så. Flera av lärarna 

motiverade valet att inte använda viss litteratur med att litteraturen inte skulle leda fram 

till vad de vill uppnå med undervisningen. Om det är så blir den mest uppenbara konse-

kvensen att eleverna inte får möta en viss typ av litterära texter i skolan. Samtidigt kan 

man fråga sig om de måste göra det, för vad är egentligen syftet med skolans litteratur-

undervisning?  

 

I studien har vi flera gånger återkommit till att den syn på litteratur som återfinns i sko-

lans styrdokument präglas av idén om litteraturens godhet. Genom litteraturen kan man 

utveckla empati och demokrati, och genom att läsa god litteratur blir man en god männi-

ska (Jmf. Persson 2010). Kursplansförfattarna såväl som lärarna i studien kan därmed 

sägas vara en del av myten om den goda litteraturen (Ibid.), och ur det perspektivet blir 

det svårt, kanske till och med omöjligt, att motivera den provocerande eller “onda” litte-

raturen. Myten förutsätter det som van Ooijen (2016) kallar för litteraturens baksida: om 

litteraturen kan få oss att känna empati, kan den även få oss att göra det med onda ka-

raktärer. Hur kan man som lärare då motivera den litteraturen i undervisningen, utan att 

riskera att skada eleverna?  

 

Ett annat förhållningssätt till litteraturen är såklart möjligt, men frågan är vilket hand-

lingsutrymme man som lärare har att själv utmana och ifrågasätta myten. Persson 

(2010) skriver att myten om den goda litteraturen utgör ett stort hinder för en litteratur-

pedagogik som är beredd att ta risker och sätta sig själv på spel. Vidare menar han att en 

förutsättning för att göra det är att samtidigt utmana idén om den universella människan 

och tanken om att alla människor är bärare av en essentiell mänsklighet. Som lärare in-

går man i ett större, mer övergripande sammanhang, där synen på litteratur som något 

självklart gott skapas och reproduceras. Det sker exempelvis genom formuleringarna i 

skolans kurs- och ämnesplaner, dvs. de dokument som lärarna har att utgå från i sin yr-

kesutövning Att utmana myten handlar om att på samhällelig nivå ifrågasätta den litte-

ratursyn som präglar stora delar av samhället och utbildningsväsendet, och det är onek-

ligen en alltför stor uppgift att lägga på den enskilda läraren. Vår förhoppning är att 

denna studie kan vara ett bidrag till delen av den litteraturdidaktiska forskningen som 

tar sig an uppgiften att undersöka förutsättningarna för dagens litteraturundervisning, 

vilket vi under vårt arbete kunnat konstatera är ett högst aktuellt forskningsområde.   
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Lärarna pratade emellertid inte enbart om litteratur utifrån dess förmåga att framkalla 

empati och demokratiska värderingar. Flera av dem betonade även litteraturens bety-

delse för bildning och kunskap om kulturarvet. Ur det perspektivet behöver den provo-

cerande litteraturen inte nödvändigtvis vara helt utestängd från skolan. Flera av de för-

fattare som skrivit in sig i den litterära kanon och vars verk anses ha ett högt litterärt 

värde, behandlar ämnen som kan uppfattas som chockerande, moraliskt förkastliga och 

provocerande (Jmf. Karl-Ove Knausgård; Michel Houellebecq; Ivar-Lo Johansson; Vla-

dimir Nabokov). Centralt i detta resonemang är idén om bildningsidealet, som går ut på 

att viss skönlitteratur anses vara en del av ett kulturarv och bidra till elevernas karaktärs-

utveckling. Ur detta perspektiv kan även den provocerande litteraturen konstrueras som 

god, då det anses vara personlighetsutvecklande att ta del av den klassiska litteraturen. 

Persson beskriver det såhär: “Även den mest chockerande och upprörande text kan 

transformeras till något gott” (2010: 12). Man kan därmed argumentera för att den pro-

vocerande litteraturen infogas i myten om den goda litteraturen, men att anledningen till 

att ta del av den förändras. Den “höga” litteraturen står över annan litteratur på så sätt 

att den anses ha ett självklart litterärt värde. Den är helt enkelt god, oavsett om den pro-

vocerar eller inte. Flera av lärarna i studien har gett uttryck för ett tydligt bildningsideal. 

En intressant utgångspunkt för framtida studier vore att undersöka förhållandet mellan 

bildningsidealet och det som provocerar närmare. Hur hanterar lärare den del av den 

klassiska och “höga” litteraturen som har potential att uppröra och provocera? Blir det 

provocerande och moraliskt förkastliga upphöjt och förfinat, och därmed mer accepta-

belt, när det återfinns i denna typ av litteratur. 

. 
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Bilaga 1 Mejl till informanter 

 

Hej! 

 

Vi heter Elvira Lindholm och Ingrid Marklund, och skriver vårt examensarbete i 

svenska inom lärarutbildningen på Umeå universitet. 

 

Vår studie kommer behandla ämnet litteraturval i klassrummet, och fokusera på skönlit-

teratur. Vi vill undersöka hur lärare förhåller sig till användning av skönlitteratur som 

kan upplevas känslig eller provocerande. Vi är också intresserade av hur lärare resone-

rar kring användning av denna typ av litteratur i relation till styrdokumenten (kursplaner 

och värdegrund). 

 

Vi planerar att göra intervjuer med ca åtta lärare som arbetar med gymnasiekurserna i 

svenska. För att underlätta analysarbetet kommer vi att ljudinspela intervjuerna. 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du har möjlighet att när som helst under studi-

ens gång avbryta ditt deltagande. Materialet kommer att anonymiseras vilket betyder att 

den färdiga uppsatsen inte innehåller några namn eller andra personuppgifter. Däremot 

kommer vi att skriva fram en del bakgrundsinformation om informanterna, exempelvis 

hur länge du har arbetat som lärare, när du avslutade din utbildning etc. Namnet på sta-

den och skolan där du arbetar kommer inte att skrivas ut och informationen kommer 

inte användas vid något annat tillfälle, utan enbart för denna studie. Den godkända upp-

satsen kommer att vara en offentlig handling som kan läsas av allmänheten. 

 

Är du intresserad av att delta i vår undersökning? Vill du ha mer information?  

 

Kontakta oss: 

 

Ingrid Marklund: ingridmidlert@gmail.com telefon: XXX-XXXXXXX 

Elvira Lindholm: elvira.lindholm@hotmail.com telefon: XXX-XXXXXXX 

 

 

 

Institutionen för språkstudier 

Handledare: Christina Svens 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

 

INLEDNING 

När gick du lärarutbildningen? Var? Hur länge har du arbetat som lärare? Vilka kurser 

undervisar du i? Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? Vart har du arbetat 

tidigare?  

 

SYNEN PÅ LITTERATURENS ROLL I SKOLAN/UNDERVISNINGEN  

 

H: Hur väljer du litteratur till din undervisning? Hur tänker du när du väljer den? 

 

F: Vilka faktorer påverkar ditt val av litteratur? (tillgänglighet, elevgrupp, arbetsgruppen, 

traditioner på skolan, syftet med undervisningen) 

 

F: Vilken plats/vilka syften tycker du att litteraturen har i svenskundervisningen? 

 

Måste det finnas ett uttalat syfte (läslust, diskutera ett visst ämne), finns det utrymme för 

“läsning för läsandets skull”, läsupplevelsen i sig? 

 

H: Finns det någon litteratur som du skulle vilja ta in i undervisningen, men som känner 

dig tveksam till?  Varför/varför inte?  

 

F: Hur mycket tänker du på det som står i styrdokumenten (aktuella kursplaner, svensk-

ämnets syfte) när du väljer skönlitteratur?  

 

Känner du dig styrd och begränsad? På vilket sätt?  

 

Känns kursplanerna som en vägledare, en hjälp? 

 

MORAL (PROVOKATIONENS PLATS I LITTERATURUNDERVISNINGEN) 

I och E: Vi skriver ju om provocerande litteratur, och vi har läst mycket om provokationer 

och vad det är som gör att något upplevs som provocerande. Vi har kommit fram till att 

det i hög utsträckning handlar om moral, och att det dels finns etablerade moraluppfatt-

ningar i samhället (uppfattningar om vad som är rätt och fel). Vi har också kommit fram 

till att moral är någonting subjektivt: Vad som upplevs som provocerande och omoraliskt 

skiljer sig åt beroende på vem man är. Det vi är intresserade av är vad du som lärare tänker 

om moralens och provokationens roll i skönlitteraturen, i relation till din undervisning 

och dina elever. 

 

H: Kan skönlitteratur vara skadligt? 

 

Kan litteratur uppmuntra/påverka människor på ett negativt sätt?  

 

Kan skönlitteratur trigga eleverna och få dem att må dåligt? Hur kan man som lärare iså 

fall hantera det?  

 



   

 

 

Egen erfarenhet? 

 

H: Tycker du att den skönlitteratur som används i undervisningen ska vara “moraliskt 

god”? 

 

I och E: I skolans värdegrund står det bl.a. att skolan ska främja förståelse för andra 

människor, och att ingen ska utsättas för diskriminering på grund av tex kön, etnicitet 

eller religion. Det står även att utbildningen i den svenska skolan ska vila på värden som 

människolivets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde och jämställd-

het och solidaritet.  

 

F: Spelar litteraturen någon roll i detta? Vilken kan den vara? 

 

F: Om man väljer att använda litteratur som kan uppfattas som provocerande och som 

kan uppröra eleverna, hur kan man motivera det? Varför gör man det? 

 

H: Finns det någon litteratur som du inte skulle vilja använda i undervisningen? (i relation 

till det vi har pratat om) 

F: Varför/varför inte?  

 

 

PRAKTISK ERFARENHET  

H: Om det finns någon undervisningssituation du kommer att tänka på när vi pratar om 

det här ämnet, som du tycker relaterar till det här, så får du gärna berätta om den. 

 


