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Abstract 

 

This study examines how literature can be used in value system education in the Swedish 

high school. It uses anti-oppressive theory to focus gender issues in three literary works, 

Jane Eyre (1847) by Charlotte Brontë, Orlando (1928) by Virginia Woolf and Mira 

(2016) by Eija Hetekivi Olsson. The novels are chosen with historical diversion so that 

they can be compared according to changing norm systems. The study is organized in two 

parts where the first, the literary analysis, examines how the characters relate to gender 

norms. The second part contains a didactic discussion on how the results from the literary 

analysis can be applied in the classroom. The study shows that the literary characters, 

even though they come from different times, deal with much the same kinds of power 

structures. The study argues that the characters can be used in different ways to discuss 

anti-oppressive questions and theory in the classroom, examples are the performative 

theories of Judith Butler and Iris Marion Young, and that value system education can be 

helped by providing students with theoretical approaches. It also argues that the supposed 

conflict between facts and value system knowledge is not inherent in the curriculum and 

can be solved by combining reading and literary analysis with anti-oppressive theory. It 

shows that Jane Eyre and Miira have many similarities in their relation to gender norms, 

while Orlando is an outsider among outsiders. Thus, Orlando can be used as a contrast to 

the other two in illustrating norms and in pinpointing how norms change while 

maintaining its regulating functions. The didactic discussion uses socio-cultural theory 

and critical literacy to argue that reading should take place in a social context where 

writing and class room dialogue are key parts of the learning process.  

 

Nyckelord: litteraturdidaktik, normkritik, kritisk literacy, värdegrund  
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1 Inledning  

Läroplanens två första kapitel slår fast att skolan har två uppdrag: kunskapsuppdraget och 

fostransuppdraget.1 All skolpersonal har ansvar för att, långsiktigt och i uppkomna 

situationer, arbeta för att motverka olika typer av kränkningar och diskriminering och att 

främja ett tolerant och öppet förhållningssätt till människors olikheter (Skolverket 

2011:6,12). Det är också skolans uppgift att ”främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse” och att ”låta varje enskild elev finna sin unika egenart (Ibid:5). 

Eleverna ska därför exempelvis kunna ta avstånd när andra utsätts för förtryck eller 

kränkningar, och kunna ”leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla 

en vilja att handla också med deras bästa för ögonen” (Ibid:11).  

Ämneslärare har dessutom extra tydliga formuleringar att förhålla sig till utifrån 

respektive kursplaner. Enligt syftet för ämnet Svenska på gymnasiet ska eleverna 

exempelvis:  

” […] 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 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).”  

Styrdokumenten visar stor tilltro till skönlitteraturens förmåga att främja utveckling av 

etiska förmågor. I kursplanerna för kurserna Svenska 1, 2 och 3 finns stort utrymme för 

att arbeta med skönlitteratur. Det finns dock, märkvärdigt nog, inga skrivningar i 

kursernas centrala innehåll och kunskapskrav kring hur skönlitteraturen konkret ska 

användas för det syfte som citeras ovan. Lundström et.al. (2011) menar att Lgr112 i 

förhållande till föregående läroplan nedtonar värdegrundsfrågornas betydelse i 

litteraturundervisningen.  

Även om ämnets syfte framhåller vikten av skönlitteratur, ligger tonvikten i centralt 

innehåll och kunskapskrav istället på lässtrategier, formfrågor och vad man kan lära sig 

om texter, snarare än genom texter. Detta beror enligt författarna på att den förra 

kunskapen är enklare att mäta (Lundström et.al. 2011:11–14). Eftersom kursplanernas 

syftesbeskrivningar om demokratiska värden och medborgerlig fostran inte ska mätas, 

riskerar den typen av litteraturläsning att hamna i skymundan. Det är enligt författarna 

skadligt för ämnets ”demokratiska potential” då läsningens möjligheter för att behandla 

värdegrundsfrågor inte tas tillvara (Ibid:22–23).  

Frågor kring hur och i vilken utsträckning värdegrundsarbetet ska utföras lämnas 

således till lärarna. Men hur ska man då tänka kring litteraturundervisning och 

värdegrundsarbete? Kerstin Bergöö (2005) menar att en vattendelare i synen på skolan 

utgörs av två perspektiv: en tillväxtsyn och en växtsyn. Tillväxtsynen är rationellt 

vetenskaplig och framställer utbildning av människor som bidrar till samhällets tillväxt 

som skolans viktigaste uppgift. Mot det ställs en växtsyn som betonar elevers 

                                                 
1 Hädanefter används orden fostransuppdrag, värdegrundsuppdrag och demokratiuppdrag synonymt.  
2 Den undersökning som gjorts av Lundström et. al. gäller för grundskolans läroplaner, men detsamma 

tycks gälla för gymnasieskolan (Jfr Skolverket 2011: 160–181).  
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"möjligheter till meningsskapande och demokratiska erfarenheter” (Bergöö 2005:15). Jag 

ansluter mig till växtsynen och delar Magnus Perssons (2012) och Gunilla Molloys (2017) 

synsätt att skolans två uppdrag inte ska ses som åtskilda utan bör behandlas samtidigt 

genom ett litteratururval som ”utmanar våra käraste åsikter och värderingar” (Persson 

2012:25) 

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i normkritiska perspektiv därför att de kan 

synliggöra gränserna mellan normalt och avvikande och gör det möjligt att inta en kritisk 

position till sig själv och andra. Normkritik bör vara ett utmärkt redskap för lärare som 

vill lyckas med uppdraget att låta unga människor finna sin egenart och främja ett tolerant 

och bejakande förhållningssätt till andra. Romanerna som undersöks i uppsatsen har 

oändliga uppslag och möjligheter för en normkritisk pedagogik. Jag har tvingats att 

begränsa mig och valt att fokusera genusperspektiv. I uppsatsen utforskas möjliga sätt att 

genom skönlitteratur arbeta med normkritik i syfte att öppna för insikter kring sin egen 

roll i mötet med andra och förståelse för andra människor med andra erfarenheter än de 

egna. Detta görs med utgångspunkt i romanernas avvikande karaktärer. Med avvikande 

menar jag karaktärer som på olika sätt avviker från en given norm. Jag har valt att tala 

om avvikare istället för exempelvis normbrytare därför att det senare i viss mån signalerar 

avsiktligt motstånd mot normer, vilket inte alltid behöver vara fallet med en avvikare. Jag 

menar att avvikarna kan användas för att belysa normer och de spänningsfält som 

normerna är en del av.  

Uppsatsen har i viss mån ett historiskt perspektiv, då det i syfte att utveckla elevers 

förståelse för det som ses, och har setts, som normalt respektive avvikande kan vara 

givande att studera karaktärer från olika tider. Normer och gränser för normalitet är något 

som förändras över tid och plats. Att studera både nutida och historiska litterära exempel 

kan förhoppningsvis rikta ljuset mot normernas förmåga att anpassa sig genom 

förändring. Men i den förmågan finns också möjligheter för människor att forma 

normerna till något bättre.  

Maria Jönsson (2015) menar att litteraturen ofta kommer i andra hand i 

litteraturdidaktiska sammanhang, och att uppmärksamheten istället ägnas åt bland annat 

lässtrategier (jfr Lundström et.al samt läroplanerna). Därmed hamnar den specifika texten 

i skymundan, trots att texter ofta har en inbyggd didaktik – de innehåller specifik kunskap 

som är tillgänglig för läsaren på ett helt annat sätt än i teoretiska texter. Det kan handla 

om frågor kring hur vi bör leva och förhålla oss till livet och till andra människor.  

Denna uppsats vill lämna ett bidrag till den kunskapsbank som utgörs av studier kring 

skönlitteraturens potential i demokratiarbete, och samtidigt konkret försöka förena 

skönlitteratur och teori i undervisningssammanhang. Vad kan just dessa verks specifika 

karaktärer säga oss om normer, deras funktion och hur de påverkar oss? 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur avvikande karaktärer i litteraturen kan 

användas i undervisning i svenskämnet utifrån ett värdegrundsperspektiv med fokus på 
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normkritik. På grund av studiens begränsade omfattning är undersökningen avgränsad till 

genusperspektiv på tre romaner från 1800-, 1900- och 2000-talen. De frågeställningar 

som följer nedan fokuserar på olika områden och därför görs undersökningen i två steg, 

först en litteraturanalys som sedan ligger till grund för den didaktiska underökningen. 

 

• Hur kan litteraturens avvikare användas för att ge insikter om normalitetens 

gränser i olika tider, liksom i vår egen?  

• Hur kan litteraturens avvikare användas i arbetet med normalitet och normkritik 

inom ramen för värdegrundsarbetet i svenskämnet?  
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2 Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras forskning och teori som utgör studiens bakgrund. Först omtalas 

vad moderniteten innebär för skolan, sedan följer studiens normkritiska och 

genusteoretiska utgångspunkter samt en diskussion om läsningens potential i 

värdegrundsutbildning. Avsnittet avlutas med presentation av uppsatsens didaktiska 

teorier.  

2.1 Det moderna samhället 

Att vara modern är att befinna sig i en miljö som utlovar äventyr, makt, glädje, växt, förvandling av 

oss själva och världen – och som samtidigt hotar att förstöra allt vi har, allt vi känner till, allt som vi 

är (Berman 1987:13).  

Marshall Berman menar att det moderna samhället präglas av framför allt komplexitet, 

förändring och omförhandling. Det gäller vad vi vet om världen och hur vi lever våra liv, 

men rör också ökat livstempo, folkförflyttningar, urbanisering och andra demografiska 

förändringar, massmedia, sociala massrörelser och ett föränderligt men stabilt 

ekonomiskt system. Denna moderna erfarenhet förenas vi alla i, oavsett kön, etnicitet och 

klass (Berman 1987:13–14). Samtidigt som människors materiella och strukturella 

förutsättningar förändras och på många sätt vidgas, försvinner stabila trygghetsfaktorer. 

När institutioner som familj och kyrka försvagas har människor endast sig själv att lita 

till. Att leva i ständig förändring öppnar nya möjligheter men upplevs samtidigt som 

hotfullt (Ibid:19). Berman menar att teoretiker, däribland Michel Foucault, har uppfattat 

moderniteten som ett fängelse där människorna formas till att passa burarna och frihet är 

en omöjlighet. Sådana teorier innebär enligt Berman legitimering för den passivitet och 

hjälplöshetskänsla som han menar präglar den moderna upplevelsen, där ingenting är fast 

och allt är flyktigt. Om vi erkänner att allt är meningslöst behöver vi inte anstränga oss. 

Han argumenterar för att vi istället behöver förstå tidens motsägelsefullhet och knyta an 

till alla de andra som lever i samma tidsanda för att bättre förstå oss själva (Ibid:31–33). 

Denna uppsats utgår från att skolan är en modern skapelse som ska förstås mot denna 

bakgrund. Skolan speglar moderna problem och kan i stor utsträckning sägas handla om 

att hantera de problemen – konflikten mellan frihet och nyttighet. Skolan är inte en 

representant för den ena eller andra sidan utan befinner sig, liksom moderniteten, i 

paradoxen mellan det frihetliga och det instrumentella – mellan att fostra fria människor 

och produktiva, samhällsnyttiga sådana.  

2.2 Normkritiska perspektiv  

Enligt Lisbeth Larsson (2002) intresserar sig genusperspektiv på litteraturanalys för hur 

”kön och sexualitet konstrueras inom den språkliga och kulturella diskursen” (Ibid:116). 

Det är vad denna uppsats vill göra genom att undersöka de avvikande karaktärernas 

förhållande till normer. Här presenteras de teorier som ligger till grund för analysen.  

Norm är ett begrepp som enligt Lena Martinsson och Eva Reimers (2014) ”kan visa 

hur vardaglig kunskap om och förståelse av världen, våra föreställningar och 
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förgivettaganden hör samman med makt och ett kontinuerligt skapande av över- och 

underordning” (Ibid:10). Normer utpekar vad som är normalt och önskvärt och därmed 

också vad som är annorlunda och icke önskvärt (Ibid:10–11). De framstår som naturliga 

vilket gör att vi tar dem till oss som en del av vår identitet. De är vi när vi är oss själva. 

Detta innebär att självförverkligande ofta styrs av hur andra förväntar oss att vi ska vara 

(Ibid:17). 

Vidare betraktas normer i denna uppsats, med Martinsson och Reimers, som 

instabila, motsägelsefulla och i samverkan med varandra. Normer är instabila och i 

ständig förändring över tid, exempelvis har synen på sexualitet förändrats betydligt under 

1900-talet. Normer är motsägelsefulla därför att olika normer kan styra på samma arena. 

Exempelvis kan kvinnor både ses som aktiva och kapabla och som passiva offer. Olika 

normer samverkar och styr olika kategorier av människor. Varje människa tillhör 

dessutom flera kategorier vilket gör att normerna samverkar intersektionellt. Denna 

komplexitet hos normer förklarar att alla människor inte beter sig på ett givet sätt i en 

given situation, vilket skapar utrymme för förändring (Ibid:12–14).  

Normer skapar olika positioner möjliga för identifikation, som sedan bär med sig 

förväntade sätt att vara, handla och leva. Vissa identiteter har högre status, men normerna 

ägs inte av en viss grupp utan de återskapas genom ”normativ upprepning” från både de 

gynnade och missgynnade (Ibid:23). Det innebär att varje individ har utrymme att 

antingen handla i enlighet med normer, avvika från dem eller göra aktivt motstånd.  

2.2.1 Makt  

Denna syn på normer grundas på en förståelse av makt enligt Michel Foucault och Judith 

Butler. Foucault menar att en analys av makt bör ta sin utgångspunkt i individuellt 

relationella styrkeförhållanden, för att sedan landa i förståelse för mer systematiska 

maktstrukturer. Makt utövas inte bara av de styrande mot de styrda, eller av en grupp mot 

en annan. Makten har inget centrum enligt Foucault utan utövas av alla, den är lokal och 

ostadig: en person kan ha makt i en situation men inte i en annan. Makten finns överallt 

därför att den i varje relation skapas mellan individer; den är hela tiden närvarande därför 

att den kommer överallt ifrån (Foucault 2002:102–103). 

Butler menar på ett liknande sätt att det inte är möjligt att avlägsna makt från 

mänskliga relationer eftersom makt inte är rationell eller vald, eller utgår enbart från de 

styrande. Maktens funktion och styrka är att bestämma vad vi vill genom att normativa 

praktiker ger positiva effekter för individen. Men det innebär också att vi alla har 

möjlighet att genomskåda och ta makt över normerna. Makt kan inte överskridas eller 

avlägsnas, men den kan omfördelas på ett mer jämlikt sätt (Butler 1996:162). 

2.2.2 Genus  

Hur upprätthålls könsmaktsordningen? Yvonne Hirdman (2003) beskriver 

genusstrukturer som åtskiljande och hierarkiserande. Patriarkatet upprätthålls genom att 

relationen mellan könen präglas av en sträng uppdelning i manligt och kvinnligt som 
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sedan ordnas i ett hierarkiskt förhållande till varandra där det manliga uppfattas som mer 

värdefullt (Ibid).  

Även hos Butler (2005) är åtskiljandet viktigt. Hon använder begreppet heterosexuell 

matris för att förklara hur normer kring kön och sexualitet fungerar. För att uppfattas som 

en godtagbar kvinna måste man stämma in på normer i tre steg. För det första måste man 

ha en biologisk kropp som uppfattas som kvinnlig, för det andra måste man ha ett genus 

som passar in på kroppen och för det tredje ett sexuellt begär som riktas mot det som 

anses vara manliga kroppar (Ibid).  

2.2.3 Kropp, identitet och performativitet  

Butler (1996) utgår från Simone de Beauvoirs berömda rad ”Man föds inte till kvinna, 

man blir det” när hon diskuterar relationen mellan biologiskt kön och genus. Om kön är 

något man blir bör man inte se det som ett faktum utan som en ständigt pågående process. 

En syn på genus som processer eller handlingar ger möjligheter för identitet att sprida sig 

över och förbi de binära kön- och genusgränserna (Ibid:148–149). Eftersom dessa 

processer inte har någon biologisk grund är det möjligt att bli ”en varelse som varken man 

eller kvinna beskriver på ett riktigt sätt” (Ibid:165).  

Butler uppfattar identifiering som ”en iscensatt fantasi eller införlivning” (Ibid:290). 

Människor bygger sin identitet efter vad som normativt idealiseras. Denna idealisering är 

följden av den betydelse som tillskrivs särskilda kroppar. Det vi gör och begär bestämmer 

oss och ger intryck av en inre kärna, en sann identitet av kvinnlighet eller manlighet. 

Identiteten är dock orsak, inte ursprung, handlingarna skapar identiteten, inte tvärtom. 

Genom föreställningen om genus och sexualitet som en inneboende kärna förpassas 

motiven för handlingarna till individen och gör vilja och begär till dess egna. Det försvårar 

att se den sanna identiteten som politiskt skapad (Ibid:170–171).  

Genus konstrueras performativt, genom iscensättning eller imitation av vad vi 

uppfattar som könets sanna natur. Vi imiterar till vardags vad vi tror att kön är, men det 

finns inget original, inget urgenus. Därför finns det hela tiden subversiva möjligheter till 

förskjutning av normernas gränser genom att göra imitationen fel (Ibid:172–174). Dessa 

subversiva handlingar utgår från binärt kön och vidgar det tills genus förlorar sin 

innebörd. Detta gör att identiteterna kan ruckas på, genom att ”erbjuda en erfarenhet 

bortom identitetens kategorier” och möjlighet att skapa nya kategorier ur det gamla, nya 

sätt att vara kropp på och att beskriva kroppar på (Ibid:165).  

”Subversiva handlingar” ger konnotationer av avsiktlighet. Som sagt är de avvikande 

karaktärer jag fokuserar på inte nödvändigtvis aktiva normbrytare utan råkar kanske bara 

vara subversiva och annorlunda. Med Martinsson och Reimers syn på normer behöver 

inte en avvikare heller vara aktiv för att gå emot normerna – subversiva handlingar kan 

då utföras utan subversiva intentioner.  

2.2.4 Subjekt eller objekt  

Iris Marion Young (2009) diskuterar kvinnors och mäns olika sätt att röra sig och vad det 

säger om kvinnors villkor. Kvinnors kroppsspråk är mer stängt, de tar kortare steg och 
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håller ihop kroppen när de går och sitter. Young menar att kvinnor agerar som om 

rörelseutrymmet vore begränsat och som om kroppen vore en börda snarare än ett redskap 

(Ibid:262). Detta beror enligt henne på den situation av förtryck som kvinnor lever i. 

Kvinnor använder inte världen som en arena för att realisera sina egna viljor. Flickor 

uppmuntras inte till aktiv lek, att använda hela kroppen, att ta världen i anspråk och att 

utveckla fysiska och rumsliga förmågor. Att röra sig kvinnligt ger också positiva effekter 

från omgivningen, varför flickor redan som små utvecklar en kvinnlig stil som förfinas 

med åren.  

Den grundläggande orsaken till kvinnors rörelsemönster menar Young är kvinnors 

konflikt mellan att vara objekt och subjekt (Ibid:273). Kvinnor lever i ett spänningsfält 

mellan immanens och transcendens där kvinnan blir den Andra, ett komplement till 

mannen som lever i motsägelsen att vara både subjekt och objekt (Ibid:260). Som 

människa är man subjekt, men i ett patriarkalt samhälle definieras kvinnan som objekt. 

En grundläggande del av att vara kvinna är att vara beredd på att bli betraktad, 

förtingligad, något som finns till för andras blickar, handlingar och åsikter snarare än att 

vara ett handlande subjekt (Ibid:273).  

2.3 Läsande i etiskt demokratiarbete  

Vilken är litteraturens roll och vad ska vi med den till? Frågan kring skönlitteraturens roll 

för utvecklandet av olika kvaliteteter som anses önskvärda för moderna människor är vitt 

debatterad. I detta avsnitt diskuteras skönlitteraturens potential för etiskt demokratiarbete 

ur olika perspektiv.  

2.3.1 Kritiskt tänkande världsmedborgare genom narrativ fantasi  

Martha C. Nussbaum (1997) är en stark företrädare för litteraturens roll som verktyg för 

moralisk och demokratisk bildning. Enligt Nussbaum är skolans uppgift att utbilda 

kritiskt tänkande världsmedborgare med förmåga att ta demokratiskt ansvar. Detta är, 

som nämndes i inledningen, även något som skolans läroplaner förmedlar. Nussbaum 

menar att sådana medborgare behöver kunna ifrågasätta såväl formella auktoriteter som 

normerande tankestrukturer och förgivettagna sanningar. De behöver kunna se bortom 

tillhörighet till en viss grupp: som människa bör ens lojalitet och empati först vara med 

mänskligheten. Narrativ fantasi är en viktig förmåga i detta. Det innebär att kunna känna 

medlidande, empati och att grunda sitt beslutsfattande med fler i åtanke än de som tillhör 

den egna gruppen. För att kunna det måste man förstå att ens drömmar, begär och farhågor 

påverkas av ens förutsättningar (Ibid:9–11). Litteraturen spelar en central roll för detta 

därför att den erbjuder närmast oändliga möjligheter för vad som skulle kunna hända. Den 

synliggör att andra är olika oss och att vi inte kan ta för givet att de tänker eller begär som 

oss (Ibid:86–90). Romanen är särskilt lämplig enligt Nussbaum, eftersom dess realism 

öppnar för att ”omfamna det vanliga” (Ibid:94, min översättning). Genom den kan vi 

relatera till vanliga människor och möjliga händelser. Den tränar både upplevelser av 

likhet och olikhet; vi kan identifiera oss men upplever också ofta något som vi aldrig har 

varit med om (Ibid:94–95).  
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2.3.2 Myten om den goda litteraturen  

Magnus Persson (2012) diskuterar vad han kallar för ”myten om den goda litteraturen”. 

Han menar att skolan genomsyras av föreställningar om litteratur som naturligt god och 

läsning som en aktivitet som automatiskt gör eleverna ”empatiska, toleranta och 

demokratiska” (Ibid:16). Det finns enligt Persson, till skillnad från när det gäller andra 

medier, inga skrivningar i svenskämnets kursplaner om att litteratur ska läsas kritiskt. Han 

menar att det grundar sig på uppfattningen att de icke önskvärda värderingarna finns 

utanför litteraturen och ska med litteratur bekämpas: att ”litteraturen är god och världen 

är ond” (Ibid:20). Persson argumenterar för att litteratur inte automatiskt gör människor 

mer moraliska eller empatiska utan att det beror på vilka strategier som används i 

läsningen.  

Trots att Persson vänder sig emot den idealiserade och okritiska synen på litteratur 

menar han att en tro på och en vilja till den goda litteraturen ändå behövs, annars kan 

läsning lika gärna överges i skolsammanhang (Ibid:46–47).  

2.3.3 Didaktisk potential  

Malin Alkestrand (2016) problematiserar begreppet” didaktisk potential” då hon menar 

att det ofta används oreflekterat. För att det ska bli användbart krävs en 

”operationalisering” av begreppet i sin specifika kontext, vilket i hennes fall innebär att 

hon undersöker vilka möjligheter skönlitteratur kan ge att problematisera 

värdegrundsfrågor (Ibid:70).  

Alkestrand menar att i princip vilket verk som helst kan ha didaktisk potential, 

beroende på hur man använder det. Det krävs att läsaren går i dialog med texten (Ibid:71). 

Även Persson diskuterar detta men i termer av ”värde”, som han menar inte har någon 

essentiell innebörd, utan är något som ”produceras och tillskrivs olika verk och 

läspraktiker av olika aktörer i olika sociala, historiska och kulturella sammanhang” 

(Ibid:12). Kerstin Munck (2006) menar likaledes att skönlitteratur inte har någon inbyggd 

etisk potential utan att det är bruket av litteraturen som betyder något och att så länge den 

används på rätt sätt kan vilka texter som helst användas (Ibid:77–82).  

Med diskursteoretisk utgångspunkt gör Alkestrand gällande att litteratur kan ge 

sanningseffekter. I och med att litteraturen framstår som sann kan den påverka hur läsaren 

ser på världen och lever sitt liv – litteraturen har på så vis makt att påverka omvärlden 

(Alkestrand 2016:64).  

Läsning har också den fördelen att det kan vara njutningsfyllt att läsa, vilket gör att 

man kan närma sig svåra livsfrågor med viss distans. Läsakten är i sig en etisk situation 

då läsaren tvingas förhålla sig till karaktärerna: konfrontationen med texten kan 

transformera läsarens jag. Det är utmärkande för litteraturens etik att etablerade sociala 

ordningar ifrågasätts eftersom dess förutsättningar och omfattning blir tydliga (Ibid:81).  

2.3.4 Vårt fiktiva umgänge  

Wayne C. Booth (1988) fokuserar inte bara fiktionens utan också läsarens etos. Han 

argumenterar för att den fiktiva umgängeskrets man håller sig med, liksom i det 



15 
 

”verkliga” sociala livet, har betydelse för utvecklingen av ens karaktär. Fiktionen ger 

möjlighet att pröva olika identiteter och spela igenom möjliga scener och genom den kan 

man kan hamna i både gott och dåligt sällskap.  

Blakey Vermeule (2010) tar sin utgångspunkt i kognitionsvetenskap när hon skriver 

att vi läser fiktiva karaktärer med samma del av hjärnan som vi ”läser” människor. Hon 

menar att läsning av litterära karaktärer har potential att utveckla ”mind reading”, 

förmågan att föreställa sig andras medvetande. Här finns en möjlighet som inte finns i 

verkligheten: att få tillgång till andra människors inre liv, att korsa gränsen mellan det 

egna medvetandet och någon annans.  

2.3.5 Litteraturval  

Persson (2012) ställer frågan om litteratur som läses i skolan måste vara god och 

överensstämma med det som ”oproblematiskt benämns som samhällets värdegrund?” 

(Ibid:81). Persson menar att en viktig potential i litteraturundervisningen är att utmana 

myter om ”den universella människan” och eviga sanningar och att det därför är viktigt 

att som lärare också välja litteratur som inte passar in på ovan nämnda värdegrund. Något 

annat vore att ignorera en anledning till att vi läser, nämligen att litteraturen berör oss och 

ger möjlighet att fundera över existentiella frågor som är lika aktuella utanför litteraturen 

som i den. Persson menar att läsning i bästa fall kan träna oss i att ”förhålla oss till och 

förstå det främmande och det egna” och argumenterar för att ett litteraturval som riskerar 

att provocera oftare gör just det (Ibid:83–85). Han citerar Azar Nafisi:  

En bra roman är en roman som visar hur komplicerade de enskilda individerna är och ger utrymme 

för att låta alla dessa gestalter säga sitt; därigenom kan romanen kallas demokratisk – inte för att den 

förespråkar demokrati utan därför att den i sig är demokratisk (Nafisi i Persson 2012:82).  

Man kan se det som att litteraturen är demokratisk därför att den ger utrymme för den 

olikhet som är kännetecknande för ett demokratiskt samhälle.  

Litteratur har alltså av en samlad bedömarkår benämnts som nyttig. Persson påpekar 

att även de mest engagerade kritiker av myten om den goda litteraturen ändå till slut 

landar i att litteratur är uppbygglig. Samtidigt bör man enligt Persson passa sig för en 

övertro på detta: ”Att tro att man genom läsning kan veta hur en människa med helt andra 

förutsättningar än oss själva har det gör oss inte empatiskt skickliga utan visar snarare på 

trivialisering av andras lidande” (Persson 2012:41–42).  

Vilken ståndpunkt man än intar, förändras normer hela tiden: kring kön, sexualitet 

och andra mänskliga kategorier, kring litteratur och kring undervisning. Mina 

utgångspunkter för detta presenteras i följande avsnitt. 

2.4 Didaktisk teori  

Här presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsens didaktiska del. De grundar 

sig alla i sociokulturella perspektiv på lärande och därför behandlas detta först.  
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2.4.1 Sociokulturella perspektiv på lärande  

Roger Säljö (2014) utgår ifrån att lärande oupphörligen sker i alla situationer i vår vardag. 

Vi tillägnar oss hela tiden kunskaper, förståelse av världen och vår plats i den. Kunskap 

definieras av Säljö som det individen tar med sig från en specifik situation i form av 

kunskap, vetande och erfarenhet (Ibid:12–13). Kunskap och fakta är enligt detta synsätt 

socialt, kulturellt och historiskt situerad och tillägnas den lärande i sin kontext snarare än 

genom individuella processer (Dysthe 2003:33–34). Kunskap är inte objektiv utan utslag 

av ”aktiva försök att se, förstå, och hantera världen på ett visst sätt” (Säljö 2014:26).  

Säljö kritiserar föreställningen om inlärning där läraren förmedlar kunskap till ett 

mottagande objekt: eleven (2014:25–26). Detta kan jämföras med Rosenblatts teori om 

läsning som transaktion (se nästa avsnitt). Även Olga Dysthe skriver att mening inte kan 

överföras utan uppstår genom samspel. Därmed beror meningsskapande lika mycket på 

mottagaren som på den som talar eller skriver (2003:50).  

Eftersom lärande sker hela tiden är det inte endast en följd av undervisning. Det är inte 

enbart intentionellt och därmed inte heller odelat positivt. Människor lär sig hela tiden 

dåliga saker, till exempel integreras fördomar mot andra i ens kunskapsbank (Säljö 

2014:27–28). Frågan är alltså inte om elever lär sig utan vad de tar med sig från en specifik 

situation och hur man ska göra för att skapa konstruktiva förutsättningar för det lärande 

man vill få till stånd. Dysthe menar att lärande är avhängigt motivation, som i hög grad 

är beroende på att eleverna uppfattar lärandesituationen som meningsfull. Detta kan 

uppnås genom att eleverna känner att deras tankar, erfarenheter och kunskaper får ta plats, 

uppskattas och tillför något i klassrummet (Dysthe 2003:38–39).  

Vidare är människans kunskap till stor del språklig och beroende av kommunikation. 

Det är genom att lyssna på andra som vi förstår vad som är intressant och värdefullt. Vi 

lär oss genom kommunikation med andra. Genom att tolka en erfarenhet med hjälp av 

begrepp kan människor jämföra och lära sig av sina erfarenheter. ”Vi kan således låna 

andras kunskaper när vi behöver och använda dem som om de vore våra egna” (Säljö 

2014:34). Detta borde med Booth och Vermeule även gälla för litterära karaktärer.  

2.4.2 Olika läsarter 

Louse M. Rosenblatts (1995) utgångspunkt är att läsning inte är fråga om överföring utan 

att mening uppstår i läsningen: texten blir till i transaktionen mellan läsare och text. 

Läsaren har alltså lika stor eller större betydelse för vad texten ”blir” som vad författaren 

avsåg. Rosenblatt skiljer på efferent och estetisk läsning. Efferent läsning är till för att 

utvinna information ur en text, medan estetisk läsning betonar läsupplevelsen. Hon menar 

att skolan explicit förespråkar estetisk läsning medan den implicit premierar den efferenta 

(Ibid:Preface). Mest fruktbart är enligt Rosenblatt att se att de två läsarterna är 

sammanlänkande och berikar varandra (Ibid:22). Poängen med att skilja på dem grundar 

sig i en uppfattning om att litteraturens syfte inte främst är att förse oss med information 

utan med erfarenhet. Genom att läsa exempelvis Romeo och Julia är det viktiga inte att 

få information om att det finns olycklig kärlek utan att uppleva den genom karaktärerna. 
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Det ger möjlighet att gå in i en annan verklighet, en annan kultur och gäller väl såväl 

historiska som samtida romaner (Ibid:38). 

Maria Jönsson (2015) för ett jämförbart resonemang när hon diskuterar kritisk kontra 

naiv läsning. Den kritiska läsningens ”distans, analys och skepsis mot textens utsagor” är 

enligt Jönsson problematisk eftersom den riskerar att fastna i misstänksamhet. Samtidigt 

går den inte att lämna så länge det finns maktstrukturer som ”gör allt för att naturalisera 

sina verkningar” och riskerar att göra oss blinda för dem. Den naiva läsarten stryker 

istället texten medhårs och söker inlevelse, engagemang och läslust (Ibid:258–259). 

Jönsson skriver att det är lika viktigt att skapa utrymme för livsdrömmar och hopp som 

att avslöja orättvisa maktstrukturer. En kombination av en kritisk och naiv läsning kan 

möjliggöra den ”ömsesidiga påverkan mellan en kritisk vilja att ’veta’ och en romantisk 

vilja att ’inte veta’” (Ibid:260). Den kritiska läsningen visar på engagemang och ger en 

sannare bild av en texts beståndsdelar, men med den förlorar vi helheten, drömmarna och 

njutningen som en naiv läsning kan ge (Ibid:271–272). Som en medelväg förespråkas en 

agnostisk läsning som handlar om att röra sig i gråzonen mellan kritik och naivitet, att 

ifrågasätta och samtidigt inte förneka romanens egen utsaga. Det finns gränser för vad vi 

kan veta och det måste vi leva med (Ibid:274).  

2.4.3 Kritisk literacy  

Gunilla Molloy (2017) visar, liksom Persson, att kritiskt undersökande läsning av 

skönlitteratur inte finns inskrivet i styrdokumenten. Hon menar att kritisk literacy3, att 

läsa och skriva ur ett normkritiskt perspektiv, är ett fruktbart sätt att föra samman skolans 

kunskaps- och demokratiuppdrag (Ibid:22). Molloy betonar att kritisk literacy inte är en 

metod utan ett förhållningssätt som måste genomsyra lärarens sätt förhålla sig till sin 

undervisning (Ibid:48). Förhållningssättet utgår från att inga texter är neutrala och 

intresserar sig för vad olika typer av texter gör med läsaren och vilkas intressen som 

texterna företräder (Ibid:47). Molloy menar att underlåtenhet att föra in maktperspektiv i 

läsningen riskerar att normalisera maktstrukturer. De orättvisor eller förgivettaganden 

som finns i texter riskerar då att passivisera läsaren istället för att skärpa den etiska 

medvetenheten. Kritiskt textarbete måste därför förse eleverna med perspektiv på makt 

och insikter kring ”hur samhälleliga orättvisor som en gång formats också kan omformas” 

(Ibid:49).  

 

 

  

                                                 
3 Literacy är ett bredare begrepp än läsförståelse och ser förståelsen som situerad och beroende av bland 

annat genre och texttyp. Det handlar om att kunna förstå fasta och bildliga uttryck, associera, göra 

kopplingar till andra texter och känna sig bekväm i en språklig miljö (Molloy 2017:40–41).   
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3 Metod och material  

Här presenteras uppsatsens två delundersökningar med metodologiska avvägningar samt 

material och urvalsprinciper.  

3.1 Metod  

Uppsatsen består av en tvådelad undersökning som i tur och ordning svarar mot de två 

frågeställningarna: dels en litteraturanalys och dels en didaktisk undersökning kring hur 

litteraturen kan användas i undervisning.  

3.1.1 Litteraturanalys  

I litteraturanalysen undersöks romankaraktärerna med hjälp av normkritisk teori utifrån 

frågan om hur karaktärerna avviker från normer och hur de förhåller sig till normalitetens 

gränser. Karaktärerna undersöks utifrån hur de relateras till normer i verkets samtid, 

normer i verket och normer idag. Detta är en form av etisk läsning där syftet inte är att 

utvärdera moraliskt värde. Man riskerar dock att landa i just värderingar då inga etiska 

termer är värdeneutrala. Eftersom undersökningen då kan fälla domar över berättelsen 

och dess effekt på läsaren, krävs att läsaren är reflexiv. Det är inte författarens intentioner 

eller karaktärers handlingar som möjliggör en etisk läsning utan hur karaktären tas emot 

av läsaren. Läsaren måste därför vara rättvis och ansvarsfull mot verket och ta ansvar för 

den etiska kvaliteten på sin läsning (Booth 1998:8–10). Detta kan ses i ljuset av Jönssons 

(2015) ansats som handlar om att behålla en kritisk blick samtidigt som texten respekteras 

för vad den inte säger, vad man inte kan veta.  

I enlighet med syftet inriktas analysen på hur texterna själva konstruerar sina 

avvikare, vad det säger om det samhälle de tillkom i och hur det är intressant för en 

normkritisk pedagogik idag. Analysen intar en problematiserande hållning och 

undersöker hur olika maktrelationer vad gäller främst kön, genus och kropp representeras 

hos karaktärerna. Det bör påpekas att undersökningen inte är en analys av verken utan av 

hur karaktärerna kan användas i ett didaktiskt sammanhang.  

Jag har valt att inrikta mig på huvudkaraktärerna i respektive verk. På grund av 

undersökningens omfattning har jag valt bort att undersöka intressanta bikaraktärer, till 

exempel Bertha Mason och Mr. Rochester i Jane Eyre, Sasha och Shelmerdine i Orlando 

och Miiras föräldrar, vänner och arbetskamrater.  

3.1.2 Didaktisk undersökning  

Uppsatsens andra del diskuterar sedan hur karaktärerna kan användas i svenskämnets 

värdegrundsarbete, med utgångspunkt i vad som framkommit i textanalysen. 

Undersökningen ger inga förslag på hur ett konkret undervisningsmoment skulle kunna 

utformas. Undervisning måste alltid planeras utifrån den aktuella situationen och dess 

förutsättningar, bland annat tid, resurser, gruppstorlek och gruppsammansättning. Att ge 

konkreta förslag på hur ett lärandemoment skulle kunna se ut blir i högsta grad teoretiskt. 
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Diskussionen förs därför kring hur litteraturanalysens resultat kan användas, med hjälp 

av sociokulturell teori, kritisk lästeori och teorier om läsningens etiska potential. 

3.2 Material  

Materialet består av tre romaner: Jane Eyre (1847) av Charlotte Brontë, Orlando (1928) 

av Virginia Woolf och Miira (2016) av Eija Hetekivi Olsson. Anledningarna till att jag 

har valt dessa verk är flera.  

För det första har jag valt romaner innehållande karaktärer som kan definieras som 

avvikande. Man kan fråga sig hur man överhuvudtaget identifierar avvikande egenskaper. 

Karaktärerna är valda därför att jag tyckt mig se en sådan potential i dem, vilket sedan 

motiveras och utforskas i undersökningen.  

För det andra har jag valt texter som jag tror är läsbara inom ramen för någon av 

gymnasiets kurser Svenska 1, 2 eller 3. Svårighetsgraden varierar i de valda texterna, där 

Orlando kanske kan sägas vara den största utmaningen. Miira kan också anses svår på 

grund av sitt nyskapande språk. Jane Eyre är omfångsrik och möjligtvis något 

ålderdomlig, men jag tror att elever i åtminstone Svenska 3 och kanske i Svenska 2 bör 

ha tillräcklig läsförmåga för romanerna.   

För det tredje har romanerna en spridning över tid, i enlighet med uppsatsens syfte. 

Anledningarna till att jag i materialet vill ha en kronologisk spridning är två stycken. Dels 

tror jag att det kan gynna förståelsen för normer och dess kontinuitet och förändring över 

tid. Att se på vårt eget och andra samhällen i ett historiskt perspektiv gör att vi kan 

reflektera över hur det har sett ut tidigare, var vi är nu och var vi möjligtvis är, eller borde 

vara, på väg. Dels grundar det sig i en önskan att utmana elevernas läserfarenheter. Det 

finns många argument för att i skolsammanhang läsa texter som eleverna kan relatera till 

och som har beröringspunkter med deras egna liv, men jag menar att man i denna 

berömvärda ansats riskerar att underskatta elevernas läsförmåga och intresse. Det finns 

stor anledning att bredda urvalet. Det är svårt att se någon nytta i att skolan bara erbjuder 

kulturella uttryck som eleverna redan kan tänkas komma i kontakt med. Jag menar att 

skolan spelar en viktig roll i att erbjuda alternativ och bredda elevers perspektiv. Därmed 

vill jag inte ta ställning i någon diskussion om högt eller lågt inom litteraturen, det handlar 

snarare om att vidga en litterär och kulturell horisont.  
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4 Litteraturundersökning  

I detta avsnitt ges först en översikt av min tolkning av handlingen i respektive roman. 

Något kort sägs också om det samhälle de skrevs. Därefter undersöks hur karaktärerna 

avviker från normer, främst utifrån genusperspektiv.  

4.1 Jane Eyre av Charlotte Brontë 

Jane Eyre skrevs av Charlotte Brontë och utkom under pseudonymen Currer Bell 1847. 

Romanen mottogs varmt och har förblivit en klassiker. Enligt Algulin och Olsson (2016) 

är Brontës författarskap en gestaltning av kvinnans försök att bryta sig ut ur det 

viktorianska samhällets snäva kvinnoroll (Ibid:348). Den viktorianska eran (ca 1830–

1900) präglades av ”en långtgående borgerlig konformism, en bigott religiositet och en 

puritansk sexualmoral” (Ibid:350). Detta visade sig i tidens litteratur som på många sätt 

kan ses antingen som reaktioner på eller anpassningar till de strukturer som formade det 

viktorianska samhället (Ibid). Marianne Thormählen (2012) menar å andra sidan att 

Brontë snarare är i linje med det viktorianska och att hennes huvudkaraktär inte medvetet 

gör uppror mot viktorianska värden eller ideologier, utan att hennes uppror styrs av en 

personlig frihetslängtan.  

Jane Eyre har formen av en självbiografi där vi följer romanens titelperson från 

barndom till vuxenliv. Jane är föräldralös och växer upp hos sin ingifta moster och sina 

kusiner som behandlar henne kärlekslöst och orättvist. Hon skickas till en skola för 

föräldralösa barn där hon efter en dålig start upplever goda tider, verklig vänskap och 

senare fortsätter som lärare. Hennes längtan efter nya erfarenheter gör att hon arton år 

gammal tar arbete som guvernant på Thornfield Hall. Jane och husets ägare, den tjugo år 

äldre och välbeställde Mr. Rochester, kommer varandra allt närmare och kärlek utvecklas. 

I kyrkan, när de precis ska gifta sig, uppdagas att Mr. Rochester redan är gift med den 

psykiskt sjuka kreolskan Bertha som är inlåst på vinden i hans hus. Mr. Rochester menar 

att han lurats att gifta sig med henne och försöker övertyga Jane att stanna hos honom. 

För att undvika att leva i synd flyr hon från Thornfield. Hon är nära att dö när hon tas om 

hand av den vänliga familjen Rivers. S:t John Rivers ber Jane att resa till Indien som hans 

missionärshustru. Övertygad om att de aldrig kan älska varandra som äkta makar bör, 

avböjer hon. Kort därefter får hon ett oväntat arv och får dessutom veta att hon och 

familjen Rivers är nära släkt. Efter en övernaturlig upplevelse där hon hör Mr. Rochesters 

röst beger hon sig för att söka efter honom. Hon finner att Thornfield är förstört av en 

brand orsakad av Bertha, som nu är död. Jane ger sig genast iväg till Mr. Rochesters 

uppehållsort och finner att han blivit blind och förlorat ena handen när han försökt rädda 

hustrun ur branden. De gifter sig och vid tiden för deras barns födelse har han återfått 

synen på ena ögat.  

4.2 Orlando av Virginia Woolf  

 Orlando av Virginia Woolf utkom 1928. Woolf var dotter till en historieprofessor och 

växte upp i en bildad, intellektuell miljö vilket präglade hennes författarskap (Algulin och 
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Olsson 2016:545). Berättelsen är konstnärligt avancerad och utspelar sig i överklassmiljö. 

Den är konstruerad som en biografi där en utomstående, distanserad levnadstecknare med 

mycket god insikt i Orlandos inre värld redogör för händelseförloppet och hans 

upplevelser, tankar och känslor. Lisbeth Larsson (2013) beskriver Orlando som en 

”skämtbiografi”; ”Det är som kunde Virginia Woolf inte nog gyckla med den etablerade 

biografins rigida sätt att beskriva människan” (Ibid:28).  

Orlando är en ung adelsman som föds under Elisabeth I:s regeringstid på 1500-talet 

och bestämmer sig för att inte åldras. Orlando är vacker, begåvad och rik. Han är 

romantiskt lagd och har kärleksaffärer med bland annat drottningen och en rysk prinsessa 

som han blir mycket förälskad i. Efter en tid som ambassadör i Konstantinopel faller han 

i en flera veckor lång dvala. Trettio år gammal vaknar han upp och upptäcker att han har 

förvandlats till en kvinna. Orlando behåller samma personlighet och intelligens, men 

perspektivet växlar mellan manligt och kvinnligt. Hen byter fritt könsroll efter humör, är 

ibland kvinna, ibland man och har kärleksrelationer med både kvinnor och män. Under 

1800-talet tar Orlando till sig den viktorianska erans ideal och gifter sig så småningom 

med den androgyne sjömannen Shelmerdine och får ett barn med honom. Romanen 

avslutas i Woolfs egen tid, 1928. 

4.3 Miira av Eija Hetekivi Olsson  

Miira är en fristående fortsättning på Eija Hetekivi Olssons debutroman Ingenbarnsland 

som kom ut 2016. Romanen har mottagits väl och har beskrivits som ”en helt ny typ av 

arbetarroman” (Eriksson 2016) och huvudkaraktären som en ”feministisk superstar” 

(Johansson 2016).  

Romanen är skriven i tredje person men berättas konsekvent ur huvudpersonens 

perspektiv, med hennes röst och mycket speciella och uppfinningsrika språk. Miira är en 

sextonårig tjej med finländska föräldrar som växer upp i Göteborgsförorten Gårdsten. 

Hon jobbar extra med att städa trapphus och dödsbon för att ha råd med mat och hyra när 

hon flyttar till en egen lägenhet. Hennes dröm är att bli läkare och trots påtvingad 

hemspråksundervisning och svenska som andraspråk under högstadietiden kommer hon 

in på naturvetenskapliga programmet på ett gymnasium i centrala Göteborg. Mötet med 

medel- och överklassbarnen som är välklädda, pratar brytningsfri svenska och skryter om 

vad deras föräldrar arbetar med blir för mycket för Miira som hoppar av skolan. För att 

klara sig tar hon flera lågbetalda ungdomsjobb. Samtidigt har hon flyttat ihop med sin 

före detta lärare Jan. Miira tycker att Jan är efterhängsen och kontrollerande och gör snart 

slut med honom. Med pengarna hon sparat ihop åker hon till Mallorca där hon arbetar, 

festar och testar droger. Hon inser snart att det inte går att fly från sig själv och åker hem 

igen. Med pappans hjälp skaffar hon en egen lägenhet. I det nya huset lär hon känna en 

kille som äger en massa böcker och vet mycket om allt möjligt, men som inte skryter om 

det. Han tar det hon säger på allvar. Det ger henne fler perspektiv på sin kunskapstörst 

och drivkraft. Kanske kan den få utlopp utan att hon måste svika alla de som kommer att 

leva kvar i fattigdom och utanförskap.  
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4.4 Karaktärernas avvikande 

I detta avsnitt undersöks karaktärernas avvikande enligt uppsatsens första frågeställning: 

hur kan avvikarna användas för att ge insikter om normalitetens gränser i olika tider? Jag 

börjar med Jane Eyre, sedan kommer Miira och sist Orlando. Detta för att Jane och Miira 

liknar varandra på många sätt, medan Orlando kan sägas vara en avvikare bland avvikare.  

4.4.1 Jane Eyre  

Redan på första sidan avslöjas Janes utanförskap. Hennes moster, Mrs. Reed, har 

utestängt henne från familjegemenskapen:  

Mig hade hon utestängt från gruppen, med förklaringen att hon beklagade att hon måste hålla mig 

på avstånd, men till dess att hon fick höra från Bessie [barnsköterskan] eller genom egen iakttagelse 

kunde se att jag på allvar försökte uppföra mig på ett angenämare och muntrare sätt – lättsammare, 

öppnare, naturligare så att säga – måste hon tyvärr neka mig de förmåner som bara var avsedda för 

förnöjsamma, glada små barn (Brontë 2011:5).  

Jane är inte som barn ska vara. Anledningen till utestängningen är främst hennes brist på 

underdånighet och tacksamhet. Ett nyckelord skulle kunna sägas vara ”naturligt”, vilket 

ofta återkommer under berättelsen. Hon är inte sådan som mostern önskar: hon är inte 

”lättsinnig, glad, slarvig, krävande, vacker, bråkig”, hon skiljer sig från familjen ”i 

temperament, i begåvning, i intressen (Brontë 2011:15). Det som hade krävts av henne är 

inte att vara snäll och lydig, utan snarare att vara mer lik familjen. Jane gör egentligen 

inte några fel, hon verkar tvärtom vara ett lugnt och stillsamt barn i jämförelse med sina 

kusiner, men hon är inte tacksam och underdånig i sin roll som fosterbarn, vilket gör 

henne onaturlig i mosterns ögon. En betydande del i detta är naturligtvis samhällsposition 

och klass.  

En viktig orsak till utestängningen och till Janes avvikande är hennes rättframhet, 

starka integritet och fasta moraluppfattning. Hon är begåvad, hennes känsloliv är livligt 

och hon ser på världen med klara ögon. Hon har ett starkt krav på sanning och ärlighet 

och agerar utifrån denna moral som inte delas av omgivningen vilket leder till konflikter 

med den. Det blir i Janes upplevelser hos Mrs. Reed tydligt att gränsen mellan naturlighet 

och förställning är godtyckliga – Janes ”naturliga” beteende, när hon är sig själv, uppfattas 

av omgivningen som oäkta och onaturligt. När hon protesterar mot orättvis behandling 

uppfattas det av Mrs. Reed som falskhet och till och med ondska. Förutom att sätta fingret 

på hur normer förkläds som naturliga och essentiella, skulle detta också kunna tolkas som 

uttryck för den seglivade föreställningen om att kvinnor inte ska yttra sig i offentlighet 

eller gå i försvar för sig själva, att offentligt tal är mannens arena (Caine och Sluga 

2009:33–34). Jane låter sig inte tryckas ner, hon fogar sig inte, är ingen snäll flicka. Som 

skolans föreståndare säger: ”Ingenting är så sorgligt som att se ett styggt litet barn […] 

och särskilt en stygg liten flicka” (Brontë 2011:35). 

Janes karaktärsstyrka och moraliska kompass guidar henne genom livet och leder till 

konflikter med andra. Den utvecklas med tiden till en fastare övertygelse genom insikter 

kring vad hennes moral består av. Det handlar till exempel om rättrådighet, förtröstan, 

vikten av att följa sitt hjärta och tron på sitt eget värde. Samtidigt kontrolleras uttrycken 
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för denna moral och hon lär sig att behärska sig och anpassa sig till den lott livet gett 

henne, nämligen att vara beroende av andra för sin försörjning och överlevnad. Detta 

illustrerar att konformitet och avvikande villkoras av materiella faktorer. Att vara 

avvikande från normen kan innebära plågsamt utanförskap, men i värsta fall också 

fattigdom, svält eller död, något som Jane får erfara när hon flyr från Mr. Rochester och 

står utan försörjning och beskydd.  

Jane beskrivs av andra som en udda fågel. Hon är ett avvikande barn och en 

avvikande kvinna. Hon har en stark förankring i sig själv och litet intresse för utseende, 

smycken eller kläder. S:t John Rivers menar att denna ovanliga disposition skulle göra 

henne perfekt som missionärshustru. Hon avvisar dock den alternativa kvinnoroll som 

han erbjuder. Hon har en stark egen vilja till självförverkligande och tycker sig ha rätt till 

liv och kärlek, trots att hon inte anser sig vara vacker, speciell eller rik. Man kan se det 

som att Janes personliga moraluppfattning och S:t Johns strikt protestantiska dito krockar. 

Man kan också tala om det i termer av konflikten mellan objekt- och subjektskap som 

Young (2009) talar om. En stor del av kvinnors kvinnlighet är enligt Young att vara 

objekt, en arena för andras handlingar. Detta gäller i högsta grad för Jane. Även om 

Youngs teori handlar om rörelsemönster bör den kunna generaliseras till normer kring att 

kvinnor ska anpassa också sina övriga handlingar efter män.  

Samtidigt är Jane, som alla människor, ett subjekt med tankar, vilja och agens. När 

hon nekar S:t John agerar hon som ett subjekt. Skillnaden mellan henne och S:t John 

ligger inte så mycket i moral som i deras subjektsroll. S:t John agerar som ett helt subjekt 

medan Jane är både objekt och subjekt och därför, med Young, ambivalent. Hon slits 

mellan vad hon vill göra och vad andra tycker att hon borde göra. S:t John försöker 

påtvinga henne objektsrollen och normer om kvinnan som följsam och anpassningsbar 

efter andras behov. I egenskap av kvinna har inte Jane den självklara anknytningen till 

sig själv och till världen som S:t John har och som hans övertygelse grundar sig i. Janes 

mest avvikande drag och största normkritiska potential är kanske just detta hennes vägran 

att begränsas till objekt, en arena för andras handlingar. Hon vägrar också att vara ett 

objekt för Mrs. Reed och Mr. Rochester. Hon kämpar emot med alla krafter när Mrs. 

Reed tuktar henne. Hon vägrar att låta sig smyckas av Mr. Rochester, vägrar att behaga 

honom eller att vara kvar när han vill att hon ska stanna. Han får ta henne som hon är, 

som hon vill vara.  

Bilden av Jane tecknas ofta i förhållande till andra karaktärer. Bilden som framträder 

är ibland avvikande, ibland normativ och ibland till och med ideal. Som Martinsson och 

Reimers (2014) påpekar är normer instabila och motsägelsefulla. Olika normer kan styra 

på samma arena och olika normer kan styra på olika arenor. Normerna markerar gränserna 

mot det som inte är normalt, således går gränsen för vad som är önskvärt och normenligt 

på olika ställen beroende på tid, plats och sammanhang, så också för Jane.  

Under tiden på skolan förändras hon och får lättare att foga sig i de krav som ställs 

på henne. Hennes känslor och handlingar riktas åt ett mer normenligt håll präglat av 

självbehärskning, fördragsamhet och blygsamhet. Hon kan sägas inkorporera framför allt 

rektorn, Ms. Temples, normsystem som en del av sin egen personlighet, som en del av 
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sitt själv. Med Butler kan man säga att hon imiterar sitt kvinnliga original. När Ms. 

Temple lämnar skolan försvinner Janes idealbild och det finns inget skäl för henne att 

stanna. Hon upptäcker att det endast är Ms. Temples närvaro som gjort henne lugn och 

tillfreds och över en natt förändras hon. Utåt förblir hon dock en kontrollerad person som 

vet hur man bör bete sig, om än fortfarande med stark integritet, tydlig moral och samma 

patos som förut.  

Jane är en komplex karaktär. Samtidigt som hon är avvikande är hon på vissa plan 

konform, vilket jag menar gör henne extra intressant ur ett didaktiskt perspektiv. På 

skolan och på Thornfield möter hon uppskattning av hela hushållet och upplever den 

positiva förstärkning det innebär att vara innanför normernas gränser som både 

Martinsson och Reimers (2014), Butler (1996) och Young (2009) pekar på. I kontrast till 

Blanche Ingram, den kvinna som Mr. Rochesters låtsas planera att gifta sig med, och 

Bertha, hans fru, framstår Jane till och med som en idealförkroppsling av de normer som 

den ingår i den viktorianska kvinnobilden, vilken enligt Algulin och Olsson (2016) som 

sagt innehåller borgerlig likriktning, tillgjord religiositet och sträng sexualmoral. Ms. 

Ingram är extravagant, flirtig och utmanande. Bertha är sexuell, galen och obehärskad. 

Båda kvinnorna förkroppsligar även Janes fysiska motsats: de är långa, stora och yppiga 

medan Jane är liten och späd, nästan som ett barn. Jane är dygdig, kontrollerad och på 

inget sätt kokett, fåfäng eller tillgjord. När Mr. Rochester jämför Jane och Bertha kallar 

han Jane för en ängel. Ordet ängel bär verkligen på sådana viktorianska konnotationer: 

dygdighet, ärlighet, plikttrogenhet, försakande av värdsliga känslor. 

Trots att Janes karaktär och moral prövas i umgänget med Mr. Rochester står hon 

fast. Han erbjuder henne rikedom men viktigare för Jane är erbjudandet om kärlek och 

gemenskap. Hon behåller sin dygd genom att fly från Thornfield, trots hans invit att leva 

som hans älskarinna. Hon gör det dels av moraliska och religiösa skäl men också för att 

hon är övertygad om att det skulle leda till slutet för hans kärlek till henne. Hon anser att 

det är på grund av hennes renhet och ståndaktighet, alltså hennes konformism med 

idealbilden, som han älskar henne. Det finns också belägg för detta i Mr. Rochesters 

utsagor, till exempel när han jämför Jane och Bertha i motsatspar som syndig och ren. 

Hon utövar också ett gott inflytande på den känslosamma handlingsmänniskan Mr. 

Rochesters med sitt dygdiga och återhållsamma sätt och kan i det fallet sägas vara en 

normernas försvarare.  

Romanen illustrerar därmed hur normer verkar genom den bekräftande och sköna 

känsla som kommer av att vara inom deras gränser. Att vara konform ger möjlighet att 

förstå sig själv som en hel och hophållen identitet och är en grundläggande mekanism i 

normer – utan den skulle de inte fungera och reglera människors beteende så starkt (jfr 

Butler 1996). En läsning av Jane som både avvikande och konform kan illustrera 

normernas dubbla verkningar och ge en förståelse för att normer både bestämmer oss och 

ger oss handlingsutrymme att förändra dem.  

Jane belönas också rikligt för sin ståndaktighet. Hon ärver pengar och blir 

ekonomiskt oberoende. Det ger henne sedan i sina egna ögon större rätt till Mr. Rochester, 

de blir materiella jämlikar. Som Algulin och Olsson betonar är bokens slut 
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okonventionellt därför att det är kvinnan som tar initiativ till det romantiskt lyckliga slutet 

(Ibid:348–349). Jane Eyre är på samma gång en anpassning och ett motstånd till de 

viktorianska idealen. Detta har, som jag ser det, att göra med att Jane inte agerar enligt 

ideologisk övertygelse, utan snarare försöker navigera i ett spänningsfält mellan sin 

frihetslängtan och den brist på frihet som erbjuds henne.  

4.4.2 Miira  

Miira är kanske den karaktär i materialet som är mest våldsamt avvikande. Hon är uppväxt 

i vad som skulle kunna kallas för svensk slum och har alla odds emot sig. Då hennes 

föräldrar är finska tvingas hon gå i hemspråksundervisning och svenska som andraspråk 

fast hon inte vill. Här aktualiseras normer kring vad svenskhet är och vad som krävs för 

att uppfattas som en riktig svensk. Hon lever i fattigdom med svenska mått mätt och 

arbetar för att ha råd med den egna lägenhet hon anser helt nödvändig. Hon bär ständigt 

en kniv innanför kläderna för att kunna försvara sig.  

Miiras avvikande består till stor del, liksom Janes, av hennes starka vilja, 

egensinnighet och frihetslängtan. Hon är kvinna, arbetarklass och finlandssvensk men 

vägrar bekänna sig till de kategorierna, trots att människor hela tiden vill trycka tillbaka 

henne i dem. Lärare, föräldrar, arbetsgivare och myndigheter som hon med ett gemensamt 

ord benämner ”bestämmaresidan” ifrågasätter hennes ursprung och förmåga att klara av 

studier. Män objektifierar henne och vill pådyvla henne en kvinnlighet och sexualitet som 

hon inte är intresserad av. Miira är akut medveten om att hon är kvinna men vägrar 

anpassa sig till normer om kvinnlighet. Eftersom hon är attraktiv vill chefen på 

lunchrestaurangen att hon ska stå i kassan för att ”öka kundernas aptit”. Hon får ständigt 

stå ut med att män betraktar hennes kropp, även vuxna personer i maktställning som 

chefer och lärare:  

Bengan gnolade i chefsrummet. ”Sådär kan du inte gå klädd… sätt på dig den här.” Han räckte fram 

en vit restaurangskjorta.  

En skjorta! Och vit också. Hon tänkte inte sätta på sig en snobbskjorta. Svettfläckarna skulle 

synas och brösten framträda, om de fick plats i det där oelastiska tyget. Alla skulle glo, gubbarna 

flåsa sås och få stånd (Hetekivi Olsson 2016:183).” 

 

 För att nära ”pluggardrömmen” köper hon Kvinnans läkarbok men lämnar tillbaka 

den när hon upptäcker att den mest innehåller skönhetstips. Hennes plan är att skaffa ett 

mansdominerat jobb för att slippa ”kvinnolöner”. Hon tål inte romantik och gör slut med 

Jan delvis därför att han talar ”gulligt” till henne, delvis för att han försöker kontrollera 

henne. Hon skyr det mesta som kodas som kvinnligt och är helt ointresserad av att behaga.  

”Jo, men du är väl hemma på kvällarna? Jag vill inte att du går ut själv och träffar andra”, 

fångvaktarförsökte han, tydligare än tidigare.  

Hon slängde på luren och lyfte den när det ringde igen. ”Försök fan inte fångvakta mig, ja 

försöker fan inte fångvakta dig… fan!” (Hetekivi Olsson 2016:177).  

Även hennes språk är avvikande. Det beror dels på att hennes ordförråd är begränsat, 

men också på att det etablerade språket begränsar hennes tankar. Hennes avvikande språk 
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kringskär henne, får henne att känna sig utanför svenskheten, inkompetent och 

ointelligent. Hon tränar sig genom romanen i att prata mer som ”man ska”, åtminstone 

inför de som bestämmer. Det är en kamp att försöka anpassa sig utåt men att förbli sann 

mot sig själv och sin bakgrund.  

Butler (1996) talar om det performativa som finns i genus: man upprepar en norm, 

imiterar en könsroll som inte har något original. Kön och genus är något av det mest 

grundläggande i att vara människa och att vara människa är antingen att vara kvinna eller 

man. Miira varken klarar av eller vill leva upp till den normativa kvinnorollen. Människor 

som har svårt att klara av imitationen eller som vill ställa sig utanför det binära 

könssystemet straffas för det enligt Butler (2005) och Martinsson och Reimers (2014). 

Samtidigt finns det ett belöningssystem för de som håller sig innanför normalitetens 

gränser. Miira verkar sakna det belöningssystemet, det verkar inte på henne som det gör 

på Jane och Orlando.  

Miira har inte heller den begränsade kroppsuppfattningen som Young talar om och 

som både Jane och den kvinnliga Orlando påverkas starkt av. Hon är bra på att idrotta, 

springa och hon stänger inte sitt kroppsspråk Hon tar för sig av och bejakar sin sexualitet. 

Även om hon hela tiden måste förhålla sig till genussystemet och dess maktstrukturer har 

Miira på sätt och vis brutit sig ur det. Hon ruckar hela tiden på det givna genuset, hon gör 

som hon vill och bryr sig inte om att göra ”riktig” kvinnlighet. Hon bryter hellre mot 

könsmatriser än att reduceras till objekt. 

4.4.3 Jane och Miira  

Jane och Miira förhåller sig till normsystem som grundar sig på samma gemensamma 

kärna, men som i många avseenden tar sig olika uttryck. De hanterar normerna på olika 

sätt och däri finns en normkritisk och emancipatorisk potential. De två karaktärerna lever 

på olika platser, i olika tider och med olika förutsättningar gällande till exempel klass och 

etnicitet. Normer kring kön som de representeras i mode, utseende och uppförande har 

också förändrats på olika sätt. Trots det finns stora likheter mellan Jane och Miira. Den 

ligger i deras vägran att acceptera att bli nedtryckta eller göras till objekt för andras 

önskningar. De kan inte eller vill inte acceptera begräsningar och utmanar istället 

normerna.  

Fram till 1600-talet betraktades kvinnan som en underlägsen version av mannen, men 

under 1700-talet började en syn på könen som helt motsatta växa fram. Rousseaus Emile 

eller Om uppfostran från 1762 fick i denna kontext stort inflytande för förändrade normer 

kring kön och genus. Enligt Rousseau skulle Emile uppfostras för att bli en 

förnuftsvarelse, han skulle vara självständig och vägledas i livet av sitt eget omdöme, 

grundat i förnuftet. Sophie, Emiles tilltänkta fru, skulle uppfostras i helt motsatt riktning. 

Medan Emile skulle vara fri skulle Sophie vara totalt kontrollerad. Kvinnor saknar enligt 

Rousseau förnuft och kan inte vägledas av etik, därför skulle hon uppfostras till 

blygsamhet och att lyssna till andras omdömen snarare än sitt eget (Caine och Sluga 

2009:27–30). Emile ska alltså utbildas till frihet medan Sophie ska tillägna sig en 

kvinnlighet som är till för andra, för mannen. Jag menar att Jane har ett ideal som liknar 
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det som gäller för Emile, det är det hon vill vara. Samtidigt vill hennes moster och skolan 

att hon ska bli som Sophie. Det leder till konflikter med omgivningen.  

När vi förflyttar oss drygt 150 år fram i tiden till Miira tycks det verkligen ha hänt 

något. Pojkar och flickor ges åtminstone formellt samma möjligheter och Miira har 

onekligen ett mycket större handlingsutrymme. Samtidigt finns det helt olika 

förväntningar på vad tjejer och killar ska vara och göra. Hon får en massa problem för att 

hon bryter mot normer, men hon kan göra det.  

Den strikta skiljelinje mellan könen som under 1700- och 1800-talen växte sig allt 

starkare medförde även en syn på könen som komplementära. Särskilt utvecklades detta 

under romantiken där man och kvinna skulle vara ”andliga själsfränder” (Caine och Sluga 

2009:53). Relationen mellan man och kvinna var då inte längre ett socialt kontrakt utan 

något totalt uppslukande som inte gick att stå emot. I denna komplementära relation hade 

kvinnan ingen egen identitet utan gick helt upp i mannen (Ibid). Detta är delvis sant för 

Jane och Mr. Rochester. Det är däremot inte på något sätt sant för Miira.  

Jane lever i relativ fattigdom hos familjen Reed och har därför inte bara normer kring 

hur barn i allmänhet och flickor i synnerhet ska vara. Fattigdom följer henne genom livet 

och det är först när hon mottar sitt arv som hon kan sluta förhålla sig till hur en mindre 

bemedlad person bör bete sig. Miira växer upp i ett ekonomiskt och socialt utsatt område 

och har det att förhålla sig till. Båda vill ha ut mer av livet: för Jane är drömmarna 

modesta, att få ”träla” någon annanstans. För Miira handlar det om drömmen om 

läkaryrket. I båda fallen handlar det om självförverkligande, att få leva ut den potential 

de känner inom sig.  

Den största likheten mellan Jane och Miira är kanske hur de kan relateras till Youngs 

objekt-subjekt-resonemang. Båda vägrar vara objekt trots att omgivningen försöker göra 

dem till det. De har också en liknande moral, en moral som strävar emot orättvisor, som 

bejakar sanning, ärlighet, äkthet. De blir upprörda när folk behandlas illa, de vill inte bli 

bedömda för sitt utseende, de vill utveckla sin potential som människor. De vill hjälpa 

andra. De vill inte anpassa sig till de normer som ligger för handen. Den största skillnaden 

mellan dem är kanske graden av ideologisk medvetenhet. Som Thormählen skriver har 

Jane inte någon sådan och är därför inte medvetet rebellisk. Miira däremot utför ofta 

ideologiskt grundade handlingar, när hon vägrar sexualiseras i sitt arbete, när hon står upp 

för arbetskamrater och vänner, när hon undviker att ta emot pengar från sina fattiga 

föräldrar.  

Orlando skiljer sig, som vi ska se – hon gör inte mycket för andra och hon verkar inte 

heller plågas av normer och förväntningar, hon snarare njuter av dem. Hon utnyttjar sitt 

dubbla kön till att tillägna sig båda kategoriernas möjligheter, begränsningar och 

glädjeämnen. Eftersom hon hela tiden kan byta är hon inte fast i någondera sida.  
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4.4.4 Orlando  

Han – för det kunde inte vara minsta tvivel om hans kön, även om tidens mode gjorde en del för att 

dölja det […] (Woolf 2016:15).  

Så börjar Orlando, vilket är spännande eftersom just den osäkra könstillhörigheten är det 

som gör Orlando avvikande. Orlando lever mycket länge och växlar under romanen 

mellan att vara kvinna och man. Efter att Orlandos biologiska kön har förändrats fortsätter 

hen att byta könsidentitet som det passar hen. Även om Orlando behåller samma 

personlighet anpassas könsidentitet med tillhörande klädval, beteendemönster, begär och 

handlingar efter den könsroll som Orlando ikläder sig för dagen. Detta gör att en rad 

normer kring kön och sexualitet kommer i dagen. 

På båten tillbaka till London från Konstantinopel efter att hens kön har förändrats, 

inser ”hon med en stöt av bestörtning […] vilka handikapp och privilegier hennes 

nuvarande roll förde med sig” (Woolf 2016:120). Det är härligt och lättsamt att kunna 

sträcka ut sig i solen och njuta av att inte ha några förpliktelser. Hon förtjusas av att bli 

uppvaktad av män, att vara den jagade istället för den jagande, att vara åtrådd och begärd 

och ha makten att säga ja eller nej. Å andra sidan märker hon att hon inte kan röra sig 

ordentligt i de långa kjolarna. Om hon skulle ramla överbord skulle hon inte kunna rädda 

sig själv utan behöva förlita sig på någon sjöman. Hon upptäcker till sin fasa också att 

kvinnor är beroende av män. De har också många förpliktelser: att måna om sitt utseende, 

att vara kysk och ärbar. De förhindras från att göra vad de vill, att röra sig fritt och att 

bilda sig, bland annat. De har dessutom ansvar för mäns sexualitet. När hon råkar blotta 

en bit av sin vrist är en sjöman nära att trilla ner från masten. ”Och hon föll i tankar över 

vilken underlig värld vi lever i, där en kvinnas skönhet måste hållas dold för att inte en 

sjöman skall falla från masttoppen” (Woolf 2016:123). Hon verkar till slut landa i att 

kvinnligheten innehåller fler begränsningar än nöjen vilket väcker förakt för båda könen: 

”Det enda jag kan göra när jag väl satt foten på engelsk mark är att servera te och fråga mina herrar 

hur de önskar det. Använder ni socker? Behagas det mjölk?” Och medan hon tillgjort mumlade dessa 

fraser, blev hon förskräckt över hur hon nu såg ner på det andra könet, det manliga, som det en gång 

varit hennes stolthet att tillhöra […] Och här tycks det, om man granskar en viss dubbeltydighet i 

hennes sätt att uttrycka sig, som om hon lika mycket fördömde båda könen och som om hon tillhörde 

båda. Och för tillfället tycktes hon mycket riktigt vackla: hon var man, hon var kvinna, hon visste 

bådas hemligheter och svagheter (Woolf 2016:122–123).  

Hennes ambivalens för kön och genus är tydlig. Inget alternativ är bra och därmed blir 

hon båda. Orlando bejakar stundtals sin kvinnlighet men låter sig inte begränsas av den i 

enlighet med tidens förväntningar.  

Orlando är i båda sina roller androgyn. Som ung man har Orlando en del drag som 

skulle betraktas som feminina idag, även om det inte behöver ha varit så på drottning 

Elisabeths tid. Han objektifieras för sitt utseende, han är känslosam och dramatisk, vilket 

idag antagligen skulle sägas vara stereotypt kvinnliga drag. I ljuset av romantikens epok 

är det dock inte det, jämför till exempel Goethes Den unge Werthers lidanden. Att hen är 

androgyn visar sig också när hen möter sin blivande make Shelmerdine, de drabbas båda 

samtidigt ”av samma förfärliga misstanke. ’Du är kvinna, Shel!’ ropade hon. ’Du är man, 

Orlando!’ ropade han (Woolf 2016:193)”  
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Det är intressant att Orlandos könsidentitet, könsuttryck och begär förändras 

beroende på vilken roll hen för stunden tar och därmed hur hen betraktas av andra. När 

hen klär sig kvinnligt blir hen kvinnlig och när hen klär sig manligt blir hen manlig. Det 

öppnar för intressanta diskussioner kring hur det materiella påverkar våra faktiska 

möjligheter, önskningar och viljor (jfr Butler 1996 och Young 2009). Orlando blir det 

som hen och andra människor gör hen till. Sjökaptenen får Orlando att känna sig som en 

naturlig kvinna och giftermålet med maken gör henne till en naturlig kvinna, i enlighet 

med den heterosexuella matrisen.  

4.5 Orlando som bollplank  

I mitt material är Orlando en avvikare bland avvikare. Romanen är magisk och fantastisk 

och skiljer sig på så vis från de andra två. Orlando erbjuder, med Nussbaum, närmast 

oändliga möjligheter för vad som skulle kunna hända. Den är inte realistisk, vilket med 

Nussbaum är en nackdel. Den realistiska romanen är mest lämpad för värdegrundsarbete 

därför att realismen gör det möjligt att identifiera sig med vanliga människor, att 

”omfamna det vanliga” (Nussbaum 1997). Jag menar att Orlando skulle kunna fungera 

som ett bollplank för de andra romanerna där elevers förståelse för normer i Jane Eyre 

och Miira fördjupas i belysning av Orlando. De möjligheter och ”tänk om” som 

aktualiseras i Orlando är varken situerade i det förflutna eller i nutiden. Romanen är 

närmast utopisk i den frihet som Orlando åtnjuter i avsaknad av fast kön. Dessutom 

illustrerar och exemplifierar den normkritiska teorier på ganska enkla sätt som skulle 

kunna vara tillgängligt för gymnasieelever. Orlandos lekfulla sätt att förhålla sig till kön 

gör det enklare att få syn på normer i de andra verken. Det normala blir absurt, som i en 

skrattspegel blir normerna tydliga. Med Jönsson (2015) kan skönlitteratur berätta saker 

på ett helt annat sätt än vad teorier kan. Orlando skulle kunna vara en del av de teoretiska 

utgångspunkterna, som på ett mycket explicit vis sätter ljus på kön och dess instabilitet. 

4.5.1 Kategoriernas osäkerhet 

Att Orlando rör sig utanför vanliga gränser för tid och kön gör att vanliga normer, regler 

och ordningar inte gäller för hen. Möjligheten att byta könsidentitet gör Orlando mycket 

friare. Detta är kanske romanens största didaktiska potential vad gäller normkritik. Den 

tydliga och mycket explicita kontrasten mellan Orlandos upplevelser av att vara kvinna 

och man och hens olika könsidentiteter sätter fingret på normernas karaktär av 

godtycklighet och föränderlighet. Detta bäddar för intressanta resonemang och 

diskussioner kring essentiellt kontra konstruerat kön. Butler menar att rådande binära 

könsuppfattning – som rådde även på Woolfs tid – innebär att man automatiskt blir könad 

när man föds med ett kön. Det gäller inte för Orlando. Hen är löst bunden till sin biologi 

vilket öppnar helt andra möjligheter. Om man med Butler ser kön som en ständigt 

pågående process som i normenliga fall går i en riktning, antingen den manliga eller 

kvinnliga, blir det tydligt att Orlando är ytterst avvikande. Hens könsblivande är inte 

linjärt, hens genushandlingar och -processer går i olika riktningar. Varken kvinna eller 

man beskriver Orlando på ett riktigt sätt, för att använda Butlers uttryck. Det binära könet 
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vidgas genom hens liv till något helt annat. Orlando är därför ypperlig för att undersöka 

vad de binära könsidentiteterna består av och för att undersöka andra möjliga vägar.  

Butler menar att det är problematiskt att dela upp kropp och själ dikotomiskt och se 

kroppen som den yta kulturen appliceras på. Man bortser då från att kroppen konstant är 

med där vårt medvetande är och formar vad vi kan uppleva. Butler frågar sig hur 

dualismerna kropp-själ, natur-kultur är verksamma och hur de påverkar vägen ut från 

dualismerna man-kvinna (1996:167). Orlando sätter fingret på intressanta aspekter av 

relationen mellan kropp-identitet-kön. Hen tycks lyckas och misslyckas med att finna 

vägen ut ur de fasta genusen. Hen har erfarenhet av att vara man, men när hen också får 

erfarenhet av att vara kvinna tycks oändliga möjligheter öppna sig. Om identitetsskapande 

ses som en ”iscensatt fantasi eller införlivning” av ett ickeexisterande original grundad 

på tillskrivandet av vissa egenskaper till vissa kroppar (Butler 1996:170), bryter Orlando 

verkligen mot det binära systemet. Orlandos handlingar är det som gör hen till antingen 

man eller kvinna, de är performativa. Den könsidentitet hen för tillfället intar är orsaken 

till de handlingar hen utför. Beroende på vilken identitet han tar bestäms vilka begär, 

viljor som guidar hens handlingar (se Butler 1996:171). Det blir tydligt att Orlando både 

som man och kvinna ägnar sig åt imitation. Hen gör som andra gör. Det finns inget 

original, inget urgenus. Orlando är också befriad från kroppens begränsningar, eller 

lösgör sig från dem, vilket gör hen mycket friare i en värld där kroppen hela tiden 

bestämmer oss.  

Orlando möjliggör på ett spännande sätt att i klassrummet tala om osäkerhet, 

avvikande och vikten av att få vara just det. Att inte begränsa sig till en manlig eller 

kvinnlig position gör för Orlando livet dubbelt så rikt. Det är intressant att från barndomen 

har Orlando båda könsidentiteter inom sig, men det finns få gråskalor. Hen är både kvinna 

och man, men antingen eller: inget där emellan. Det finns inget som möjliggör en 

identifikation med något annat, ett ickebinärt4 kön. Butler diskuterar essentiellt och 

konstruerat kön och menar att även om vi ser att kön och genus är konstruerat är det inte 

lätt att förändra. Genus har biologiska kopplingar, det är bara personer med kvinnlig 

biologi som könas till kvinnor. Det betyder dock inte att genus är konstant och omöjligt 

att förändra. Orlando är utopisk på så vis att hen får vara som hen vill. Däri ligger 

framtiden, inte i 1928, och inte i nutiden.  

Orlando tycks mycket användbar i arbete med värdegrundsfrågor därför att den sätter 

fingret just på identiteternas konstruktion:  

Hon erinrade sig nu hur hon som ung man hävdat att kvinnor bör vara lydiga, kyska, parfymerade 

och utsökt klädda. ’Nu måste jag i egen hög person böta för dessa önskningar’, tänkte hon, ’för 

kvinnor är inte (om jag får döma av min egen korta erfarenhet) vare sig lydiga, kyska, parfymerade 

eller utsökt klädda av naturen’” (Woolf 2016:122).  

Att egenskaper är kontextbundna gäller för alla tre karaktärerna. Vilka egenskaper som 

är önskvärda är för Jane olika i familjen Reeds och i rektorns ögon, på skolan, hos Mr. 

Rochester, hos familjen Rivers och beroende på om hon är fattig eller rik. För Orlando 

                                                 
4 Ickebinär, en person som varken identifierar sig som kvinna eller man. 
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varierar det beroende på kön, vem hen umgås med, om hen är i England eller i 

Konstantinopel. För Miira varierar det beroende på om hon är med sina föräldrar, på 

gymnasiet, med Jan eller på jobbet. Det blir tydligt att specifika egenskaper premieras i 

vissa kontexter.  

4.5.2 Viljans makt  

Normer bestämmer i stor utsträckning vad vi vill och begär. Det gäller alla karaktärerna. 

Som jag har visat anpassar sig Jane i mångt och mycket efter normerna, även om hon 

spjärnar emot. Miira måste också förhålla sig till dem. Till och med Orlando som i många 

aspekter lever utanför tidens och könets gränser blir förgiftad av längtan efter äktenskap, 

vilket beror på tidsandan, det vill säga de normer som är förhärskande just då (Woolf 

2016:187–189).  

Det är under början av 1800-talet som Orlando börjar intressera sig för giftermål. Det 

sammanfaller med att hen noterar en förändring i den allmänna andan: par vänslas inte 

längre i buskagen utan går dygdigt hand i hand mitt på gatan med ringar på fingrarna.  

Orlando kunde bara förmoda att någon ny upptäckt gjorts beträffande släktet; att det på något vis 

var sammanfogat, par om par, men vem som hittat på det och när, kunde hon inte gissa. Inte tycktes 

det vara Naturen […] Bland djuren fanns ingen oupplöslig förening så vitt hon kunde se. Kanske 

kunde det vara drottning Victoria, eller lord Melbourne? Kanske var det från dem som den stora 

upptäckten av äktenskapet emanerade? (Woolf 2016:186).  

Människor hade förvisso gift sig i hundratals år, men förändringen går hand i hand med 

den viktorianska tidsandan, som Algulin och Olsson kallar puritansk och borgerligt 

likformig. Även Foucault (2002) behandlar ämnet i en diskussion kring vad som 

egentligen hände med sexualiteten under 1800-talet. Många har menat att samtidigt som 

det borgerliga kärleksäktenskapet uppstod trycktes sexualiteten tillbaka inom det 

heterosexuella äktenskapets reproduktiva ramar. Även om Foucault är kritisk till den 

enligt honom enkelspåriga synen på händelseutvecklingen råder det inget tvivel om att 

sexualiteten begränsades, vilket illustreras av citatet ovan. Detta går hand i hand med Jane 

Eyre, som aldrig skulle kunna föreställa sig en utomäktenskaplig relation och framstår 

som dygden personifierad.  

Förändringen i tidsandan får alltså även Orlando att känna av denna längtan. Det kliar 

på hennes vänsterhand och den enda lösning hon kan komma på är att också hon behöver 

skaffa sig en äkta man. Detta sammanfaller med att krinolinen gör sitt intåg, vilken ännu 

mer begränsar Orlandos rörelsefrihet. För första gången känner hon ett behov av en man 

för beskydd och sällskap (Woolf 2016:189). Det kan jämföras med Youngs resonemang 

kring subjekt-objekt: samtidigt som gränserna mellan könen förstärks i det borgerliga 

äktenskapet, förstärks kvinnans status som objekt.  

Denna utveckling startar hos Orlando och är helt implementerad hos Jane, men Miira 

har frigjort sig från detta. Sverige hade kanske inte en lika stark viktoriansk kultur som 

England, men det borgerliga äktenskapet etablerades även här. Det värsta Miira kan tänka 

sig är att vara bunden och fast och Jans försök att stänga in henne i en relation gör henne 

arg. Detta visar på normernas förankring i tid och rum och hur de påverkar vad vi faktiskt 

vill och hur vi gör dem till en del av vår personlighet.  
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4.5.3 Genus och sexualitet  

Orlando föds som man på 1500-talet men förvandlas till kvinna och fortsätter därefter att 

ta olika könsroller fram till romanens slut. Hen har relationer med både kvinnor och män 

som ofta också har osäkra könsidentiteter. Vad gäller frågor kring trans och ickebinära 

könsidentiteter målar romanen på sätt och vis en romantisk bild av vad det skulle 

innebära. Orlando kan byta när hen vill och på så sätt ta del av den binära könsmodellens 

dubbla nöjen. Orlando möter inga egentliga problem i sin situation. Idag har transpersoner 

och ickebinära i Sverige en jämförelsevis bättre situation än tidigare, men är ändå föremål 

för utredningar, diagnosticering och stigmatisering. Det är antagligen en diskussion man 

bör ta med sina elever.  

Detta, i jämförelse med hur Jane och Miira gör sexualitet, skulle kunna användas för 

att tala om hur genus och sexualitet gör oss till godtagbara människor med Butlers 

heterosexuella matris. För att uppfattas som en riktig kvinna ska man alltså ha ett 

biologiskt kvinnligt kön, ett genus som passar ihop med det och en sexualitet som riktar 

sig mot de som definieras som män. Fast det har gått många år sedan Orlando 

förvandlades till biologisk kvinna är det först när hen träffar Shelmerdine, blir förälskad 

och ska gifta sig som hen faktiskt känner sig som en kvinna: ”’Jag är en kvinna’, tänkte 

hon, ’en riktig kvinna, äntligen’. Hon tackade Bonthrop [Shelmerdine] av hela sitt hjärta 

för att han givit henne denna sällsamma och oväntade glädje” (Woolf 2016:194).  

Orlando är den av mina tre karaktärer som tydligast bryter mot den heterosexuella 

matrisen. Hen är androgyn, hen byter kön, hen har relationer med vem hen vill. Jane är 

en kvinna som agerar i enlighet med kvinnligt genus och åtrår en man. Miira bryter också 

mot den genom att hennes genus är så motvilligt och utvidgat, men det råder inget tvivel 

om att hon är en kvinna. Orlando däremot är både man och kvinna, agerar både som man 

och kvinna och har relationer med både män och kvinnor. Även om staten driver processer 

för att fastställa Orlandos kön, ifrågasätter ingen annan (förutom Shelmerdine) hens kön. 

En möjlig orsak till detta är att så länge hen agerar i enlighet med den heterosexuella 

matrisen passerar hen som en riktig man respektive kvinna. Hen kan alltså byta 

normsystem, men måste agera inom gränserna för något av dem. Så länge hen imiterar 

väl och lyckas med genusperformativa handlingar är allt i sin ordning.  
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5 Didaktisk undersökning  

I föregående avsnitt såg vi något av vad man kan lära sig av de valda karaktärerna. Denna 

del av undersökningen ägnar sig åt frågan hur och följer uppsatsens andra frågeställning: 

hur kan litteraturens avvikare användas i arbete med normalitet och normkritik inom 

ramen för värdegrundsarbete i svenskämnet?  

5.1 Att förena kunskapsuppdrag och demokratiuppdrag  

I inledningen skisserades en konflikt mellan å ena sidan styrdokumentens skrivningar 

kring värdegrund och å andra sidan dess skrivningar kring bedömningsbara 

kunskapskrav. Förutom att etiska och demokratiska förmågor är vanskliga att mäta är 

implikationerna av en skola som betygsätter åsikter och värderingar enligt min mening 

olustiga. Att värdegrundsarbetet inte ska betygsättas gör dock att det ofta prioriteras bort 

(Lundström et al 2011, Persson 2012, Molloy 2017). Persson och Molloy argumenterar 

för att skolans två uppdrag bör vävas ihop istället för att skiljas åt, vilket innebär att lärare 

behöver arbeta med värdegrundsfrågor samtidigt som man mäter de bedömningsbara 

kunskapskraven. Hur kan det gå till? Låt oss ta en titt på kunskapskraven.  

Ett av kunskapskraven för Svenska 2 är att:  

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap 

från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger 

exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället 

(Skolverket 2011:170).  

Ett av kunskapskraven för Svenska 3 är att:  

Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I 

analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger 

stöd för sin tolkning genom belägg från texterna (Skolverket 2011:177).  

Eleverna ska alltså i Svenska 2 kunna se samband mellan litteratur och 

samhällsutveckling, och i Svenska 3 kunna göra djupgående textnära analyser. I båda 

kurserna ska litteraturvetenskapliga verktyg användas. Vilka verktyg det rör sig om är 

inte uttalat men det är rimligt att tänka sig vanliga begrepp som exempelvis dramaturgi, 

tematik och berättarperspektiv, men även karaktärsanalys. Det tycks inte finnas några 

hinder för att lyfta in andra begrepp, som exempelvis normkritiska eller genusteoretiska 

begrepp, särskilt om man betänker de formuleringar som återgavs i inledningen om att 

eleverna genom skönlitteraturen ska utvecklas på ett personligt plan. Särskilt Svenska 3 

är dessutom högskoleförberedande och bör därför rymma mer teori och högre 

abstraktionsnivåer. Dessutom säger läroplanens värdegrundsavsnitt att 

”främlingsfientlighet ska bemötas med öppen diskussion och aktiva insatser” (Skolverket 

2011:5) och att skolan ska:  

[…] aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska 

uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt 

(Skolverket 2011:6).  
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Undervisningen ska alltså genomsyras av jämställdhet och mångfald för att både bemöta 

främlingsfientlighet och sexism och att arbeta förebyggande. Därmed verkar det önskvärt 

att applicera normkritik och genusperspektiv när man väljer och läser skönlitteratur. 

Även om det i praktiken verkar finns en konflikt mellan skolans två uppdrag som gör 

att demokratiuppdraget bortprioriteras, menar jag att denna konflikt inte tycks finnas i 

styrdokumenten eller i teorin. Som min undersökning visat är det fullt möjligt att använda 

litteraturvetenskapliga verktyg i en normkritisk undervisning. Med Rosenblatt (1995) 

uppnås dessutom bäst resultat i växelverkan mellan efferent och estetisk läsning. Det är 

emellertid också sant att kunskapskraven är många och omfattande och dessutom öppna 

för tolkning, utan direktiv kring hur mycket tid eller resurser som ska läggas vid varje 

punkt. Att de mer ”luddiga” inslagen rationaliseras bort är därför kanske inte så konstigt. 

Utifrån den bilden finns det behov av forskning, strategier och praktiska förslag kring hur 

man faktiskt kan använda litteratur för att komma åt värdegrundsfrågor och 

kunskapsutveckling samtidigt. En brasklapp mot den dikotomiska kunskapssynen är här 

kanske på sin plats. Som Säljö skriver är allt kunskap, men den definieras i vårt 

skolsystem som olika typer och som kvalitativt olika.  

5.2 Teoretiska begrepp i undervisningen  

I uppsatsen har romanerna undersökts normkritiskt utifrån teoretiska utgångspunkter. Ett 

sätt att ta det vidare till en klassrumskontext är att tillgängliggöra de analytiska redskapen 

för eleverna. Därför argumenteras här för ett ökat användande av teorier i gymnasiets 

svenskämne.  

Sofia Ask (2012) menar att det råder begreppsbrist i högstadiets och gymnasiets 

svenskämne, till skillnad från i andra ämnen där eleverna förväntas tillägna sig relativt 

tunga begreppsapparater. Hennes framställning gäller språkdelen av ämnet, men jag 

menar att det även kan appliceras på litteraturdelen. Enligt Ask saknas metaspråk, termer 

och begrepp, vilket leder till att undervisningen diskuteras med vardagsspråk och 

subjektiva värderingar (Ibid:12).  

Det sociokulturella perspektivet innebär att språk och kommunikation föregår 

tänkande. Säljö skriver: ”att lära sig ett språk är att lära sig att tänka inom ramen för en 

viss kultur och en viss samhällelig gemenskap” (Säljö 2014:67). Jönsson (2015) 

argumenterar för skönlitteratur som ett komplement till teoretisk litteratur då den kan 

belysa verkligheten på andra sätt än vad teorier kan. Om språk hjälper tänkandet och 

teorier strukturerar det bör det vara hjälpsamt att låta skönlitteratur och teorier gå hand i 

hand i ett fördjupat värdegrundsarbete.  

Säljö menar att erfarenhet är basen för teoretisk kunskap. Genom att tolka en 

erfarenhet med hjälp av begrepp kan vi jämföra och lära oss av erfarenheter. När 

kunskapen formuleras enbart språkligt kan den dock bli abstrakt och svår. Det måste 

därför skapas kommunikativa sammanhang där relationen mellan det faktiska och 

abstrakta tydliggörs (Säljö 2014:78–79). Genom att umgås med karaktärer som läses som 

verkliga människor kan vi låna deras erfarenheter (jfr Säljö 2014:34–37, Booth 1988, 
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Vermeule 2010). På så vis kan man genom egna, karaktärernas och klasskamraternas 

erfarenheter och med teorierna som redskap sätta ord på de makt- och normstrukturer som 

finns i romanerna och i det egna livet.  

5.3 Det praktiska arbetet  

Undervisning är beroende av den aktuella situationen och måste ta hänsyn till tid, resurser 

och gruppens specifika individer. Att konkretisera ett lärandemoment här skulle bli 

spekulativt och därför diskuterar jag problem och möjligheter med normkritiska 

karaktärsanalyser baserat på de teorier som presenterats i uppsatsen.  

5.3.1 Engagemang och mening  

Att skapa motivation och intresse för läsningen och tematiken bör vara det första i att 

bädda för ett givande arbete. Persson (2012) menar att det starkaste och kanske det enda 

verkliga motståndet mot myten om den goda litteraturen är ointresse.   

Enligt Nussbaum måste en undervisning med etiska ambitioner samtidigt erbjuda 

engagemang i läsningen och vara kritisk. Den måste utmana läsaren att gå i dialog med 

texten och erbjuda möjligheter att fundera kring vad texten vill. Bäst är om en välvillig 

läsning kan löpa parallellt med en kritisk, samtidigt som vi frågar oss hur vår välvilja ser 

ut (Nussbaum 1997:100–101). Detta korrelerar till Rosenblatts och Jönssons resonemang: 

efferent och estetisk, naiv och kritisk läsning bör gå hand i hand. Dessa begrepp kan vara 

ett sätt att hantera problemet med att elever uppfattar läsning som tråkigt. Om man 

fokuserar för mycket på de efferenta aspekterna, exempelvis genom stängda 

kontrollfrågor i syfte att kontrollera att eleverna har läst det de ska, eller på kritiska 

aspekter med målet att ”avslöja” texten, blir läsandet instrumentellt och lusten försvinner. 

Berättelsen måste därför bejakas. Jag menar att kritisk literacy kan vara ett sätt att förena 

läsarterna och tillåta ett öppet klimat med plats för samtal som är angelägna för gruppen. 

En sådan undervisning har sin utgångspunkt i elevernas tankar och reflektioner och gör 

det svårare för läraren att detaljplanera, men borde kunna upplevas mer meningsfull. Det 

bör också kunna ge instrumentella fördelar i och med att eleverna tränar läsning och 

tänkande, samtidigt som plats görs för värdegrundsarbetet.  

5.3.2 Att fokusera på karaktärer  

Litteraturanalysen fokuserade på hur just karaktärerna kan ge insikter om normer och 

normalitetens gränser. Karaktärer går att undersöka på olika sätt. Här har de undersökts 

genom sitt avvikande och sitt förhållande till normer. Det går också att lyfta in andra 

litteraturvetenskapliga begrepp som exempelvis fokalisering och berättarperspektiv. 

Utifrån vems perspektiv är det vi läser berättelsen? Det är en givande fråga i 

sammanhanget därför att det visar att vi som läsare är utlämnade till fokalisatorns 

perspektiv och beroende av att denne talar sanning. Det är just den karaktärens 

förhållande till och upplevelser av normer som fokuseras. Utifrån en annan karaktärs 

perspektiv hade situationen kanske sett annorlunda ut. Vad får vi veta, och vad får vi inte 

veta?  
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När karaktärerna får vara elevernas fiktiva umgänge under en period kan det 

förhoppningsvis bli personligt. Det blir möjligt att verkligen sätta sig in i hur normerna 

förändras. Vilken frihet hade exempelvis Jane Eyre? Hur hade hon upplevt världen idag? 

Om hon fötts nu, hade hon blivit samma person eller hade hon utvecklats annorlunda? 

Vilka möjligheter och begränsningar hade styrt hennes identitetsutveckling, hennes 

möjligheter och begränsningar? Att i skolan arbeta med historiska karaktärer ger 

möjligheter att förstå det förflutna och sin egen samtid, de normer som arbetar där och 

hur man som människa kan förhålla sig till dem.  

5.3.3 Kritisk literacy och flerstämmighet  

Kritisk literacy framstår som ett sätt att kombinera Rosenblatts och Jönssons perspektiv 

med sociokulturella utgångspunkter och normkritik. Kritisk literacy grundar sig dels i ett 

kritiskt förhållningssätt till maktstrukturer och dels på att skriva och samtala sig till 

läsning och förståelse. Litteraturen behandlas i det sociala sammanhang som är klassen 

(Molloy 2017). För att läsning ska ha positiv effekt på elevernas etiska förmåga är det 

avgörande hur litteraturen används och det innebär att läraren har en viktig roll i att guida 

eleverna till en ansvarsfull läsning och ett tillåtande förhållningssätt.  

Sociokulturella perspektiv bygger på att eleverna själva ska tillägna sig kunskap och 

göra upptäckter tillsammans med varandra och läraren. Detta skulle, som jag visat, kunna 

göras med hjälp av teoretiska begrepp. En grundpelare hos sociokulturell teori enligt 

Dysthe (2003), Säljö (2014) och Molloy (2017) är pluralism, eller med Dysthes 

formulering, ”flerstämmighet”. Stämmorna består av romanerna, teorierna, samt de 

tankar och perspektiv som eleverna för med sig och innebär att en mångfald av tankar och 

perspektiv prövas och bryts mot varandra (Dysthe 2003).  

Enligt Molloys perspektiv måste undervisningen utgå från elevernas synvinkel och 

position. Undervisningen måste därför börja gräva där eleverna står, för att sedan lyfta 

blicken till ett samhällsperspektiv på den makt som finns i varje situation och i varje 

klassrum (Molloy 2017:65, jfr Foucaults syn på makt).  

När elevernas röster får ta plats hjälps man i klassen åt att tänka och på så vis kan 

varje individ komma längre än man hade gjort på egen hand. Centralt här är att eleverna 

är i varandras närmaste utvecklingszon och kan hjälpa varandra till förståelse och kunskap 

på ett annat sätt än vad läraren kan (Dysthe 2003). Etik tränas alltså genom att eleverna 

upptäcker själva och tillsammans. Detta kräver i viss mån att läraren tar ett steg tillbaka 

och främjar gemensamt lärande istället för lärarens undervisning. Det kan för läraren 

upplevas som en kontrollförlust, men får inte vara det. Maktkonflikter är med Foucault 

(2002) ständigt närvarande i mänskliga aktiviteter. Samtal som utmanar normer om kön, 

genus och sexualitet kan säkerligen av en del elever uppfattas som provocerande och 

risken för kränkningar och ”oönskade” åsikter måste tas med i beräkningen. Som Molloy 

skriver måste det finnas ett öppet klimat, men läraren får inte vara blank. Ett tolerant 

klimat innebär att maktstrukturer ska utmanas, inte befästas. Läraren måste således ta 

ställning, exempelvis för de värderingar som uttrycks i läroplanens två första kapitel. Om 

elever tillåts göra utsagor som präglas av exempelvis sexism eller rasism riskerar man att 
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förstärka en tystnadskultur som gör att vissa inte kommer till tals. Konflikter kan bli en 

del av undervisningen och ett sätt att integrera kunskaps- och demokratiuppdragen 

(Molloy 2017:58). Molloy menar att kritisk literacy genom maktkritiska och 

demokratiska arbetsformer har möjlighet att skapa ett bättre klimat både i och utanför 

klassrummet. Detta kan i sin tur också vara motivationshöjande då eleverna upplever att 

det man arbetar med är meningsfullt och ger konkreta resultat (Ibid:19). 

5.3.4 Att läsa och skriva sig till kunskap  

Att i klassrummet vara kritisk, se orättvisor och föreställa sig att det skulle kunna vara 

annorlunda är en sak. Att ”skapa nya sätt att tänka och handla” utanför klassrummet är en 

annan (Molloy 2017:55). Hur kan det normkritiska arbetet praktiskt bedrivas? Molloy 

betonar vikten av att eleverna beskriver världen i längre texter eller i korta reflektioner, 

eftersom skrivande utvecklar tänkandet. Lärarens jobb är att erbjuda goda texter och 

verktyg för att hjälpa eleverna med detta. Läraren ska hjälpa eleverna att se sina egna 

tankar och värderingar och hur detta uttrycks språkligt. Skrivandet kan hjälpa elever att 

ta tillbaka makten över det egna språket genom att man själv definierar sin verklighet 

(Ibid). Detta kan göras som en läslogg, alltså att man skriver kontinuerligt under 

läsningens gång, eller annan typ av skriftlig reflektion utifrån gemensamma frågor. Dessa 

frågor bör komma från eleverna själva och utforskas av dem, med guidning av läraren.  

Eleverna börjar med att skriva egna reflektioner utifrån en frågeställning. Sedan 

diskuteras frågan med en klasskamrat eller i mindre grupp för att sedan lyftas i helklass. 

Avslutningsvis kan eleverna återvända till skrivning för att fundera över om de har ändrat 

åsikt eller gjort andra reflektioner. Skiften mellan skrivning och samtal är enligt Molloy 

givande därför att man får växla mellan andras bidrag och egen eftertanke. Det är viktigt 

att skrivandet kombineras med samtal i större och mindre grupper, där olika tankar och 

åsikter kommer fram, och gruppsammansättningen varieras.  

Om eleverna inte för läslogg eller skriver andra texter kan läraren inte veta hur de ser 

på de frågor undervisningen behandlar. Elevernas texter kan hjälpa läraren att förbättra 

undervisningen så att den bär åt rätt håll (Molloy 2017:60). 

Angående frågornas karaktär får de som sagt gärna komma från eleverna. Om läraren 

vill styra mer bör detta göras i form av öppna frågor. Frågorna bör försöka skapa 

förståelse för karaktärernas motiv, begär och känslor. Sedan kan vi med ett normkritiskt 

perspektiv fråga oss varför de handlar som de gör, om vi hade handlat likadant eller om 

en karaktär som Jane Eyre skulle ha handlat annorlunda om hon levt idag. Det är också 

viktigt att man försöker avhålla eleverna för att döma alltför snabbt. Om man verkligen 

ska kunna ”sätta sig in i andra föreställningsvärldar” måste man akta sig för att döma i 

brådrasket. Förståelse måste komma först. Dessutom vill man främja ett öppet 

samtalsklimat och då fungerar det inte om dömande kommentarer tillåts utan att bemötas. 

Ett möjligt tillvägagångssätt är att klassen delas upp i tre grupper där varje grupp 

läser en av romanerna, för att sedan genomföra jämförande boksamtal. Ett annat är att 

alla elever läser utdrag ur samtliga romaner för att kunna jämföra mer direkt.  
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Som hjälpmedel för både det enskilda och gemensamma tänkandet har jag 

argumenterat för att man bör lägga till teoretiska resonemang. Detta kan ske genom att 

läraren introducerar en teoretisk begreppsram, till exempel grundläggande normkritik, 

den heterosexuella matrisen eller Youngs teori om objekt/subjekt. Det kan också ske 

genom att eleverna läser enklare texter kring begreppen. Det krävs också kompletterande 

undervisning kring den kontext den specifika romanen rör sig i, vilket kan kopplas ihop 

med litteraturhistoriska aspekter i svenskämnet. För att förstå Jane Eyre eller Orlando 

måste man veta något om deras samtid.  
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6 Diskussion  

Denna studie har undersökt hur skönlitteratur kan användas för att arbeta med normkritik 

i en värdegrundskontext i gymnasiets svenskämne. Den har visat hur tre romaner kan 

användas för att ge kunskap om hur normer fungerar, särskilt med stöd i Butlers 

performativt normkritiska teorier och i Youngs teorier kring objekt och subjekt. Jag 

föreslår ett tillvägagångsätt där Orlando används som bollplank för att tydligare 

synliggöra vilka normer som kan ses i Jane Eyre och Miira.  

Uppsatsen visar att den konflikt som flera forskare fört fram mellan kunskaps- och 

demokratiuppdraget går att lösa när litteraturvetenskapliga verktyg och normkritik 

kombineras. I studien har jag också diskuterat teoriers plats i undervisningen som ett sätt 

att utveckla kunskaper och förståelser för normer och deras funktion. Jag föreslår ett 

tillvägagångssätt grundat i sociokulturell teori där läsning och skrivning i en social 

kontext präglad av flerstämmighet utgör utgångspunkter. Stämmorna utgörs av elever, 

romaner, teorier och lärare och möjliggör fler perspektiv.  

Att läsa äldre romaner i kombination med nyare erbjuder möjligheter på en mycket 

pragmatisk nivå: att ge insikter om att vår tids normer och värderingar inte är självklara. 

De har inte alltid gällt och kommer inte alltid att gälla. De förändras hela tiden, ibland till 

det bättre och ibland till det sämre. Samma normer gäller inte ens på alla arenor i vårt eget 

samhälle. Det räcker att prata med någon från exempelvis en annan samhällsklass, ett 

annat geografiskt område eller från en annan åldersgrupp för att begripa det. I ett modernt 

samhälle går förmodligen normförändringar snabbare än i förmoderna samhällen. Ett 

sådant samhälle konstitueras av mångfald och förändring, vilket enligt Berman (1987) 

utsätter människor för existentiell ångest. Litteratur kan vara ett sätt att hantera det.  

Att läsa historiska texter med nutida ögon medför hela tiden en risk för att vara 

anakronistisk och att underkänna tidigare samhällen för att inte vara tillräckligt bra. Det 

grundar sig i en framstegstanke om att det har blivit bättre nu och att tidigare samhällens 

människor hade mindre agens och frihet. Ibland är det sant att det har blivit bättre, på 

andra sätt har det kanske blivit sämre. Det är viktigt att förmedla detta till eleverna, att 

det intressanta kanske inte är att utvärdera huruvida vi är mer framstående än tidigare 

människor, utan att fokusera på att makten och normerna inte försvinner, men kan 

förändras.  

Är empati och förståelse för andra människor något man kan träna sig till? Kan 

skolan bidra till att göra människor mer empatiskt orienterade? Uppfattningarna om 

litteraturens potential är skilda. Om man oreflekterat anammar myten om den goda 

litteraturen finns det nog risk för att man underskattar litteraturens potential till verkligt 

spännande diskussioner. Men, som Persson är inne på, måste nog en svensklärare ändå 

tro på den. Vad är annars nyttan med läsningen? Martinsson och Reimers skriver att 

”lärande är att bli utsatt, att få sin verklighetsuppfattning och kanske sin självbild störd” 

(Martinsson och Reimers 2014:25). Jag tror att det ligger mycket i detta och att det är 

något som en modig svensklärare bör utnyttja.  

Det behövs vidare studier på hur den här typen av lärande går till och hur det kan 

bedrivas för att bli så bra som möjligt. Som redan diskuterat behövs mer 
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litteraturdidaktisk forskning som konkret undersöker verks inneboende didaktiska 

potential. Det behövs också studier som fokuserar den mer praktiska didaktiken, hur 

svensklärare kombinerar värdegrunds- och kunskapsuppdrag, hur de använder 

skönlitteratur för dessa syften och hur det fungerar i en klassrumskontext, exempelvis 

genom intervjustudier, men kanske framför allt genom observationsstudier av 

klassrumssituationer.  
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