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Studien består av en kvalitativ undersökning genom intervjuer med fyra svensklärare från grundskolan i syftet att 

undersöka hur svensklärare resonerar och förhåller sig till urval av kontroversiell litteratur. Ett kompendium av 

kontroversiella texter sammaställdes, som lärarna tog del av och som intervjuerna sedan utgick ifrån. Resultat 

analyserades sedan induktivt och visade på ett antal kriterier med vilka svensklärare väljer kontroversiell 

litteratur. Ett antal texter blir problematiska att didaktiskt och moraliskt motivera, men läroplanens värdegrund 

begränsar inte urvalet nämnvärt. Däremot blir en slutsats att en rad ramfaktorer påverkar och kan utestänga viss 

skönlitteratur då innehållet tangerar psykisk ohälsa. I målet för att uppnå en allsidig, saklig och demokratisk 

diskussion av kontroversiella frågor genom litteraturen uppstår en rad moraliska dilemman för svensklärare. 

__________________________________________________________________________ 
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1 Inledning 
 

Hur vore det om du som lärare fann en litterär text som du själv bedömer har hög kvalité och 

stor potential i din undervisning, men så slår det dig att författaren, eller texten i sig, är för 

kontroversiell för att användas? Du tar en titt i det styrdokument som, visserligen inget säger 

om en bestämd kanon, men som du minns är förhållandevis tydlig med vilka värderingar som 

ska premieras. Dikten du håller i handen kan rent utav vara ett av flera verk som vederbörande 

författare kunnat få Nobelpriset i litteratur för, som visar på ny stilbildning och som du anser 

att dina elever i arbetet med litteraturhistoria bör få ta del av. Hur motiverar du som lärare ditt 

val av litterära texter i undervisningen, när innehållet börjar bli politiserat och kanske rent av 

kan vara en tändande gnista i en polariserad klass? Ska vi skydda eleverna från delar av 

litteraturhistorien? Finns det giltiga skäl att välja bort texter till förmån för andra, mindre 

kontroversiella för att samtidigt agera sakligt och allsidigt i undervisningen? Eller går det 

ställningstagandet stick i stäv med vad läroplanen egentligen säger? Var går gränsen? Finns 

det ens någon, eller beror det helt på vilka individer du har framför dig på andra sidan 

katedern? Att undervisa om kontroversiella frågor är så pass svårt, och samtidigt aktuellt 

nödvändigt, att Europarådet sammanställt forskning och handfasta tips för att bistå oss lärare i 

den tuffa utmaningen som… ja, som vi väl klarar av?  

Att frågorna väcker så starka känslor, både i och utanför klassrummet, tycker många är det 

största hindret mot att ta upp dem i undervisningen. Kontroversiella frågor är ”politiskt 

laddade”. De kan väcka misstänksamhet, ilska eller oro bland elever, vårdnadshavare, 

skolpersonal, religiösa och kommunala ledare, offentliga myndigheter, ja till och med bland 

lärarna själva (Europarådet, 2016, s. 13).   

 

Andra forskare har också sett nödvändigheten i att fördjupa sig i vad som kallas ”lärarnas 

dubbla uppdrag”, där både renodlad ämneskunskap såväl som demokrati som färdighet ska 

läras ut. Gunilla Molloy, docent i svenska med didaktisk inriktning, skrev 2017 i 

Svenskämnets roll: om didaktik, demokrati och critical literacy om lärarnas dubbla uppdrag i 

förhållande till vad dels styrdokument pekar på, samt vad dessutom Skolinspektionen 

rapporterat: att lärare i högre grad bör lyckas med båda delarna av uppdraget. Här är 

kontroversiell litteratur som underlag för undervisningen en väg in i konfrontationen med 

dilemmat, menar jag. 
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Med det sagt så känns det för mig, som blivande svensklärare, ytterst relevant att utforska 

saken närmare – för sedan står du där med whiteboarden mot ryggen och funderar på hur du 

ska lösa de spänningar som uppenbarar sig framför dig. Och där står du sannolikt ensam. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  
 

Syftet med denna studie är att undersöka om, och i sådana fall hur, svensklärare genom 

litteratururval förhåller sig till kontroversiellt innehåll i förhållande till värdegrunden i 

läroplanen för grundskolan (Lgr11). Min undersökning prövar ett antal erkänt etablerade och 

prisade, men samtidigt kontroversiella, författare mot det egna didaktiska urvalet hos 

yrkesaktiva svensklärare. 

Forskningsfrågor 

Väljer svensklärare bort kontroversiella texter, eller författarskap, i litteraturundervisningen? 

På vilka grunder i sådana fall? 

Hur motiverar svensklärare sitt urval av litteratur i förhållande till kontroversiella frågor? 

Vad är egentligen kontroversiellt i undervisningssammanhang i svenskämnet idag? 

1.2 Begrepp 
 

Begreppet kontroversiell förklarar Nationalencyklopedin (2019) enligt följande: ”som det 

finns blandade (till stor del kritiska) uppfattningar om”. För att klargöra innebörden av 

begreppet vill jag, dels i intervjusituationerna, och dels i denna löpande text visa hur 

begreppet kontroversiell semantiskt kan förstås.  

Svenska akademiens ordlista (2019) definierar det så här: ”som vållar tvist, omtvistad, 

omstridd”. Därmed kan litteratur av kontroversiellt innehåll tänkas skapa 

undervisningssituationer där tvist vållas i diskussioner.  

Europarådet (2016, s. 8), vars material jag använt i arbetet, menar med kontroversiella frågor: 

”frågor som väcker starka känslor och skapar spänningar i samhället”. Denna typ av 

kontroversiella frågor kan komma att ställas i arbetet med litteraturundervisning. 

Begreppet värdegrund förklarar Nationalencyklopedin (2019) med dessa ord: ”de 

grundläggande värderingar som formar en individs normer och handlingar” och tillägger att 

”begreppet har använts särskilt inom det svenska skolväsendet …”. Detta begrepp är relevant 



5 

 

särskilt i skolan och ofta som argument för att markera vad som är moraliskt rätt, det vill säga 

det som är inom värdegrunden. I kontroversiella frågor finns ofta åsikter som kan komma i 

konflikt med den värdegrund som finns formulerad i läroplanen.  

2 Bakgrund och tidigare forskning 
 

I detta kapitel följer en genomgång av relevanta delar ur styrdokument och forskning som 

berör litteratur i svenskämnet och forskning om undervisning med demokratiskt 

förhållningssätt. Kontroversiella frågor berörs också samt så redogör jag slutligen för 

uppsatsens teoretiska perspektiv.  

2.1 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 
 

Läroplanen från 2011 (Skolverket, s. 261-262) nämner att eleverna inom svenskämnets 

centrala innehåll ska möta skönlitteratur från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 

världen i olika genrer. Berättande texter kan användas för att belysa människors villkor och 

identitets- och livsfrågor, menar Skolverket i Lgr11. Så långt står det öppet för läraren att göra 

sitt urval av litteratur. 

Vad läroplanen också betonar är i det inledande kapitlet om skolans värdegrund och uppdrag 

(Skolverket, s. 5) att utbildningen ska förankra respekt för mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Här ryms alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor utifrån västerländsk 

humanism och etik. Ingen i skolan ska diskrimineras p.g.a. kön, etnisk tillhörighet, 

religion/trosuppfattning, könsöverskridande identitet, sexuell läggning m.m. ”Alla sådana 

tendenser ska motverkas” och främlingsfientlighet ska bemötas med ”kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser”, står det fortsatt skrivet i Lgr11 (s. 5). 

I läroplanen står dessutom i underkapitlet ”saklighet och allsidighet” att: 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska 

framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. 

Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna 

skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för 

den ena eller andra åskådningen. Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden 
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som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem 

(a.a. s. 6). 

Det som intresserar mig här i studien är ifall någon av den litteratur jag valt ut, som annars 

passar i kraven för centralt innehåll, får stå tillbaka och väljas bort om den upplevs gå emot 

skolans grundläggande värden.   

2.2 Wahlström och meningserbjudandet i Lgr11 
 

Utan att denna uppsats ska bli för läroplansteoretisk så vill jag ändå nämna en intressant 

betraktelse som Ninni Wahlström skriver om i Läroplansteori och didaktik när hon jämför två 

olika kommunikationsformer (seminariesamtal och deliberativt samtal) som väl kan rymmas i 

Lgr11. Hon introducerar även begreppet meningserbjudande med vilket hon menar vilken 

mening läraren erbjuder sina elever genom ämnesundervisningen, där det redan finns 

underliggande politiska och moraliska antaganden att selektivt presentera. Först vill jag dock 

visa hur hon resonerar kring Lgr11 och kommunikationsformerna: 

Det innebär ett medborgarideal som i Lgr11, så länge vi håller oss till läroplanstexten, kan 

beskrivas som en akademiskt resonerande medborgare som diskuterar rättviseaspekter på sociala 

och samhälleliga frågor i seminariesamtal. När det sedan kommer till konkreta 

läroplanshändelser, då läroplanens innehåll behandlas konkret i undervisning kommer i stället 

lärarens didaktiska val i fokus. Hur läroplanen tar form i undervisningen handlar bland annat om 

hur läraren väljer att balansera de olika kommunikationsformerna i konkreta 

klassrumsdiskussioner. Om seminarieformen dominerar, kommer undervisningens 

meningserbjudande att ligga nära läroplanens antaganden om ett mer akademiskt och 

resonerande samtal. Tillåts i stället de deliberativa samtalen att bli de mest framträdande, antar 

undervisningen formen av ett mer radikalt och handlingsinriktat meningserbjudande (2016, s. 

188-189).  

Det ligger i mitt intresse att få veta just hur lärarens didaktiska val görs, och om 

kontroversiella texter kan ha potentialen till att skapa boksamtal eller dylikt inom någon av 

dessa kommunikationsformer och även skapa det Wahlström kallar för meningserbjudande. 

Öppnar Lgr11 verkligen upp för att använda den typ av texter jag valt i min studie, eller 

stänger den dörren? Vilket innehåll kan vi erbjuda? Begreppet som berördes inledningsvis 

fördjupar Wahlström med dessa ord: 

Genom att betrakta undervisningen som meningserbjudande [författarens kursivering] lyfts 

undervisningens moraliska och politiska dimension fram. Varje ämne har visserligen sina 

selektiva kunskapstraditioner men det är samtidigt lärarens uppgift att välja vilken mening om 

innehållet som läraren vill erbjuda sina elever. Bakom varje ämnesinnehåll finns en rad politiska 
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och moraliska antaganden som vilar på olika sociala uppfattningar, traditioner och syften. Olika 

val av innehåll representerar därmed olika politiska och moraliska innebörder med olika 

konsekvenser för synen på samhällsmedborgaren (Wahlström, 2016, s. 154).  

2.3 Europarådet om att undervisa om kontroversiella 

frågor 

Europarådet har sammanställt forskning till stöd för lärare verksamma inom EU, där ett uttalat 

behov infunnit sig i att kunna hantera kontroversiella frågor i klassrummen. I 

utbildningspaketet Undervisa om kontroversiella frågor (2016, s. 8) definierar Europarådet 

vad som utgör kontroversiella frågor så här: ”Frågor som väcker starka känslor och skapar 

spänningar i samhället”. Dokumentet utgör en utbildningsinsats riktad till de länder som 

skrivit på Europakonventionen, en konvention vars skrivna fri- och rättigheter som respektive 

land därmed förbinder sig till ska upprätthålla i skolorna. Vad Europarådet sedan menar är 

syftet med sitt material framgår ur texten: 

Ungdomar i Europa har ofta ingen möjlighet att diskutera kontroversiella frågor i skolan 

eftersom många lärare anser att frågorna är alltför utmanade. Det kan till exempel handla om 

extremism, könsrelaterat våld, barnmisshandel eller sexuell läggning. Ungdomar som inte kan ge 

uttryck för sin oro, som inte vet vad andra tycker och som får all information från vänner och 

sociala medier kan känna sig frustrerade och förvirrade inför frågor som är viktiga för dem och 

för hela det europeiska samhället. Utan hjälp av skolan får många inte några tillförlitliga 

strategier att hantera frågorna, och har ingen som vägleder dem. (Europarådet, 2016, s. 11). 

I Europarådets text (a.a. s. 12) ringas även flera pedagogiska utmaningar in. Läraren ska 

kunna bemöta motstridiga sanningskrav från elever utan att vara obekväm eller ha någon dold 

agenda, lyckas skydda elevers integritet, lösa upp spänningar vid överhettade diskussioner, 

uppmuntra eleverna att lyssna på andras åsikter, ta upp kontroversiella frågor på ett objektivt 

sätt, hantera oväntade frågor, agera när diskussioner sprider sig utanför klassrummen samt 

hantera oroliga vårdnadshavare. Allt det förväntas läraren ha kontroll över, och där fick jag 

ändå inte med allt. Europarådets sammanställning visar på det komplexa i lärarens uppdrag att 

verka inom skolans värdegrund, med åtskilliga variabler av ramfaktorer som påverkar 

undervisningssituationen. Texten tar även upp faktumet att komplexiteten i att undervisa med 

dessa frågor är relativ på så sätt att den ena situationen eller klassen inte är den andra lik: 

Attityder ändras och omständigheter varierar. Det som en gång var kontroversiellt kan senare 

betraktas som relativt harmlöst, och det som är kontroversiellt på en plats kanske inte är det på 

en annan. Till exempel är idén med statligt finansierad hälsovård kontroversiell i USA, men 
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knappast alls i många europeiska länder. I vissa europeiska länder tar lärarna upp frågor om 

sexuell läggning och trosuppfattning mer öppet än i andra. Och det som anses kontroversiellt på 

en skola, eller till och med i en klass, behöver inte vara något problem alls i en annan. (a.a. s. 14) 

 

Dokumentet nämner inget specifikt om just litteratururval, men påvisar en rad utmaningar och 

förutsättningar att förhålla sig till för lärare i största allmänhet, då även litteraturundervisande 

svensklärare.  

2.4 Gunilla Molloy om kopplingen mellan 

kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget 
 

Molloy (2017, s. 18) problematiserar skillnaden mellan kunskapsuppdrag och 

demokratiuppdrag i skolans läroplan. Hon belyser vad som kan uppfattas som ett didaktiskt 

dilemma med värdegrundstexten, vilken hon menar är lika viktig som texten i kursplanerna. 

Dilemmat består i uppfattningen att lärare måste välja antingen-eller mellan kunskap-

demokrati. Undervisningen behöver inte förstås som antingen kunskapsfokuserad eller 

demokratifokuserad, utan kan mycket väl innehålla bägge delarna. En av hennes slutsatser 

efter att ha gått igenom flera rapporter från Skolinspektionen är att ämneslärare, i enlighet 

med deras utbildning, fokuserar på att förmedla kunskaper och inte demokratiuppdraget – 

hälften av skolans dubbla uppdrag. Relevant för min studie är i vilken mån lärare är rustade 

för detta dubbla uppdrag vid litteraturundervisning, då kontroversiell litteratur kan kollidera 

med värdegrunden, och vilka didaktiska överväganden som då görs. Molloy visar själv på ett 

sätt att arbeta som jag återkommer till i denna studie: 

Däremot är min erfarenhet att när elever får läsa och skriva och samtala om de åsikter, egna och 

andras, som texter kan lyfta fram, så kan det vara ett [författarens kursivering] sätt att integrera 

kunskapsuppdraget med demokratiuppdraget inom ramen för ett kritiskt textarbete. (2017 s. 22). 

  

 

2.5 Teoretiskt perspektiv 
Denna studie avser pröva Wolfgang Klafkis teori om den kritisk-konstruktiva didaktiken i 

relation till utvalda delar av Lgr11 och lärarnas didaktiska överväganden vid litteratururval. 

Klafkis teori är normativ i och med att han med den strävar efter en didaktik som ska ge barn 

och ungdomar ökad förmåga till självbestämmande, medbestämmande och solidaritet, vilket 

är vad som inryms i ”kritisk” (Klafki, 2009, s. 220). Han är tydlig med att didaktiken ska 
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utpröva inlärnings- och undervisningsprocesser som är lämpliga för att nå dessa färdigheter, 

”om nödvändigt även i konflikt med motståndet”. Med sin teori ger han uttryck för hur lärare 

bör göra för att elever ska utvecklas mot mer självbestämmande, medbestämmande och 

solidaritet. 

Vad ”konstruktiv” beträffar så är det inriktat på själva praktiken som ska vara förändrad och 

förändrande enligt genomtänkta idéer, och detta bör då syfta till en mer human och 

demokratisk skola, anser han. (a.a. s. 220-221). Klafki vidhåller att denna teori kan ses i 

relation till en diskussion om fundamentala pedagogiska beslut där det kan utveckla såväl 

grundprinciper som tillvägagångssätt. Om något ska göras till innehåll i skolundervisning så 

förutsätter det, direkt eller indirekt, vissa beslut, t.ex. av enskilda lärare som väljer en litterär 

text som då av någon orsak är viktig för de lärande, fortsätter han. Så blir ett kulturellt 

innehåll till ett undervisningsinnehåll, vad Klafki kallar ett tema.  

När tema är valt menar Klafki att läraren bör fråga sig:  

Vilka förhållningssätt, attityder, insikter, kunskaper, förmågor och färdigheter behöver de 

växande [eleverna, min anm.] för att i sin nuvarande och kommande historiska verklighet kunna 

utveckla sin förmåga till självbestämmande, medbestämmande och solidaritet? För att svara på 

frågan krävs en kontinuerlig och seriös förmedlande didaktisk analys. Det gäller att kunna 

förmedla mellan å ena sidan elevernas aktuella intressen och erfarenheter, deras samtida problem 

såsom de framstår i deras livsvärld […] och å andra sidan de övergripande perspektiven om de 

växandes kommande samhälleliga och individuella uppgifter och möjligheter (Klafki, 2009, s. 

222). 

Han är dock öppen med att det inte är möjligt att på förhand veta exakt i detalj vad den 

växande generationen behöver för kunskaper, attityder och färdigheter för att hantera sin 

framtid (a.a. s. 223). 

Vidare om relationen mellan undervisning och inlärning menar Klafki att den kritisk-

konstruktiva didaktiken ska ses som en interaktionsprocess: 

I denna interaktionsprocess skall eleverna med stöd från lärare tillägna sig ökade självständiga 

insikter och metoder till insikt, möjligheter att iaktta, gestalta, berömma, värdera och handla, för 

att kunna fungera som reflekterande och aktiva subjekt i sin historisk-samhälleliga verklighet. 

Detta inkluderar att de i samband med denna process får förmågan att lära vidare, att de ”lär sig 

att lära” (a.a. s. 225).  

Vad gäller interaktionen i undervisningen så ska även lärarna kunna förväntas lära sig något 

nytt om temat, t.ex. innehållet i den litterära texten, och de lär sig också mer om eleverna (a.a. 

s. 225-226). Undervisning är vad han kallar en social process där lärares och elevers 
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personliga biografier ingår, med vilket menas olika sociala iakttagelser, egna fördomar och 

handlingssätt, åsikter etc. Han menar vidare att i den sociala processen förstärks, undertrycks 

och förändras ”biografierna” vilket leder till konflikter, störningar, kontakter/kompromisser, 

överträdelser och t o m försvarsreaktioner. Klafkis slutsats är att med demokratisk social 

fostran ska den innehållsliga dimensionen av det sociala få komma till uttryck och bli tema, 

alltså en dimension över det konkreta arbetet med den litterära texten här – då ett 

underliggande tema. Därmed är demokratisk social fostran det huvudsakliga målet i arbetet 

med en text. Det kan nås genom att fastställa undervisningens mål och innehåll (a.a. s. 226). 

Klafki diskuterar och fördjupar också resonemanget om medbestämmande, det vi idag kallar 

elevinflytande. Det lägger jag dock ingen större vikt vid här, utan snarare hur lärare i skolan 

väljer kontroversiell litteratur som skapar en konfliktartad social process. 

3 Metod 
 

Här följer i separata avsnitt en beskrivning av hur studien genomfördes, hur urvalet av 

”kontroversiella” texter gick till, urvalet av informanter, studiens förhållande till 

forskningsetiska principer samt en avslutande diskussion om studiens rimlighet och 

trovärdighet. 

3.1 Genomförande  
 

Studien har genomförts med kvalitativ metod i form av enskilda, semistrukturerade intervjuer 

med fyra verksamma svensklärare i grundskolans högstadium. Lärarna kontaktades via e-mail 

och informerades om studien genom ett missivbrev (se bilaga 1), därefter fick de varsitt 

kompendium som innehöll samma fem texter. När lärarna haft god tid på sig att läsa, mellan 

1-2 veckor i förberedelse, hölls intervjuer som spelades in. Då texterna kunde uppfattas som 

svåra vad gäller läsförståelsen i grundskolan så skickade jag även ut en ytterligare bilaga som 

förklarade syftet (se bilaga 2, ”Appendix”), på så sätt kunde diskussion fortlöpa även om 

texterna uppfattats som mer lämpliga för gymnasiet. Det viktiga var, med rätt givna 

förutsättningar, att undersöka om dessa texter ansågs kunna användas eller inte p.g.a. deras 

potentiellt kontroversiella innehåll, snarare än svårighetsgraden i läsningen för elever.  

Intervjuerna höll vad Trost (2005, s. 19) kallar hög standardisering i och med att det var liten 

variation i situationen för de intervjuade, där ordningen på frågeställningen var densamma vid 
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varje intervju. Frågorna var av typen: ”Finns det någon anledning att inte använda den här 

texten?”, ”Vad säger du om den här texten då?”, ”Hur motiverar du användningen av den här 

texten?” eller ”Ser du något problem i användandet av den här texten i förhållande till vad 

som står i läroplanen”? Följdfrågor var av denna karaktär: ”Kan du utveckla hur du menar?”, 

”Har jag förstått dig rätt i att du menar …” samt ”Har du samma uppfattning av texten när jag 

tillägger att …”? 

Intervjuerna var semistrukturerade på så sätt att följdfrågor kunde ställas olika beroende på 

vad den intervjuade svarade och därmed fördjupades studien. I de fall då lärarna inte upplevde 

texten var kontroversiell så ställde jag följdfrågor, likt beskrivet ovan, och kompletterade med 

bakgrundsinformation som, vad jag anser, kunde ge texten en kontroversiell prägel – bara för 

att vara säker på att det togs med i tolkningen, och om det då påverkade deras motiveringar.  

3.2 Urval av ”kontroversiell” litteratur till kompendiet 
 

Författarskapen är utvalda i enlighet med läroplanens direktiv om litteratur skriven från olika 

tider, olika delar av världen, inklusive Sverige, och av både kvinnor och män. Därtill är de 

även utvalda enligt ett kriterium om litterär kvalité, då enligt min och många litteraturkritikers 

subjektiva bedömning. Författare som Ezra Pound, Ernst Jünger, Emile Cioran samt Yukio 

Mishima finner du på givna platser i litteraturhistoriska encyklopedier, de har producerat 

material som både prisats och varit stilbildande. Athena Farrokhzad är den enda samtida och 

fortfarande levande författare vars material finns med i mitt kompendium, men är i sig erkänd 

och prisad i Sverige. Mer bakgrund och motivering till detta ”kontroversiella” urval följer 

nedan, ett författarskap i taget. Av upphovsrättsliga skäl så har jag inte med utdragen som 

bilagor. 

 

1. Ezra Pound – Canto XLV, Med Usura 

Den första texten i ordningen som lärarna fick läsa var Ezra Pounds dikt ”Canto XLV, 

Med Usura” (översatt av Lars Forsell och återfinns i Ezra Pound – 25 dikter från 1953 på 

Albert Bonniers förlag). Vad som kan uppfattas som kontroversiellt med texten är att den 

är kritisk till kapitalismen utifrån ett estetiskt och ekonomiskt perspektiv. Här följer citat 

ur Pounds dikt där han argumenterar för att ockrandet i och med ett kapitalistiskt system 

går mot naturen för den skapande människan (contra naturam): 
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[…] med usura, synd mot naturen /  är ditt bröd för alltid av trasor /  är ditt bröd torrt som papper 

/ ej av bergsvete, ej av starkt mjöl / med usura flyter linjen ut / med usura finns inga klara 

gränser / och ingen man kan finna sig en plats att bo. / Stenhuggare hållas bort från stenen / 

vävare från vävstol […] Usura dräper barnet i moderlivet / Det hindrar ynglingens friarefärd / 

Det har bringat till bädden kramp, ligger / mellan bruden och hennes brudgum / CONTRA 

NATURAM […] (Pound, 1953) 

Med usura avses ocker och Pound var på denna tid å ena sidan erkänd modernistisk poet 

men å andra sidan erkänd fascist och antisemit som kollaborerade med Mussolinis Italien 

under andra världskriget mot sitt hemland USA och president Roosevelt. Pounds 

författarskap har förekommit i diskussioner vid nomineringar till Nobelpriset i litteratur, 

bl. a. 1955 (Antonsson, 2010, s. 46) och han kan sägas ha en given plats i 

litteraturhistorien som en av de största poeterna under 1900-talet, som både umgicks 

privat och samarbetade med W.B. Yeats, T.S. Elliot och Ernest Hemingway. 

 

2. Athena Farrokhzad – Brev till Europa 

Farrokhzads text är också ett stycke politisk lyrik likt Pounds Med Usura, men denna är 

för det första samtida och för det andra mer skriven i ett socialistiskt och post-kolonialt 

perspektiv som kritiserar Europas förda politik och normer. Jag fastnade för provokativa 

delar likt dessa: 

Europa, sextiotre år innan Lampedusa skrev Césaire att du var omöjligt att försvara. 

Hur många döda i Medelhavet den här veckan? 

Varje flykting som forcerar dina gränser är en krigsförklaring. 

Jordens fördömda vill ha det väldstånd de skapat. 

Europa, när ska du göra en Brexit från dig själv? 

Du är slöjförbud i Frankrike, minaretförbud i Schweiz, smyckeslagar i Danmark. 

Du är Italiens inrikesminister som citerar Mussolini. 

Du är asylsökande i koppel i Ungern. 

Värst av alla är ändå Danmark. 

En dag ska jag låsa in Danmark med Grönlands alla utsvultna isbjörnar. 

En dag ska jag stjäla Danmarks bilar ur garagen. 

En dag ska jag göra en gettoplan av Lars Løkke Rasmussen. 

En dag ska jag utkräva hämnd för alla nedbrända flyktingförläggningar. 

En dag ska du tigga alla romer om förlåtelse. (Farrokhzad, 2018) 
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”Brev till Europa” publicerades i Aftonbladet 23 augusti 2018 som ett direkt 

opinionsbildande debattinlägg. Farrokhzad har varit kulturskribent på redan nämnda 

kvällstidning och är, förutom etablerad författare på Bonnier, också undervisande lärare på 

Biskops-Arnö (utbildar andra i skrivande). Hennes tidigare diktsamling Vitsvit 

nominerades till Augustpriset 2013. Brev till Europa är således vald av mig för sitt 

provokativa innehåll, dess litterära kvalitet samt för att författaren är kvinna. 

 

3. Ernst Jünger – I Stålstormen 

Jag valde ett utdrag ur Ernst Jüngers I Stålstormen (2008 på Bokförlaget Atlantis, sidorna 

118-123) som första gången gavs ut 1920, för att romanen beskrivs som ”heroisk-

realistisk prosa” och Jünger själv som ”konservativ nationalist” enligt 

Nationalencyklopedin (2019). På sidorna i utdraget beskriver Jünger krigets helvete under 

strider i Guillemont vid första världskriget mycket likgiltigt och utan ifrågasättande 

defaitism, snarare då i stället med fast övertygelse, idealism och plikt: 

Medan orkanen dånade runt oss gick jag igenom min plutons avsnitt. Männen hade satt på bajonetterna. De 

stod som orörliga stenstoder med geväret i handen på hålvägens främre sluttning och stirrade ut över 

förterrängen. Då och då såg jag i skenet från en lysgranat stålhjälm vid stålhjälm, klinga vid klinga blänka 

och fylldes av en känsla av osårbarhet. Vi kunde krossas, men inte besegras (Jünger, 1978, s. 122).   

Det kontroversiella i materialet är då insikten att läsaren, likt Jünger, kan se en möjlighet 

till fostran av en heroisk karaktär genom kriget, snarare än att ha en pacifistisk hållning 

likt landsmannen Erich Maria Remarques roman På västfronten intet nytt som beskriver 

samma krig från samma tyska armé. Remarques roman fick jag själv läsa i högstadiet. En 

allmän uppfattning idag är att inget gott kan komma ur upplevelsen/erfarenheten genom 

tjänstgöring vid fronten av ett krig. Jünger har för övrigt förekommit i diskussionerna om 

nomineringar till Nobelpriset i litteratur. 1982 fick han Goethepriset. 

 

4. Yukio Mishima – Sol och stål 

Den fjärde texten i kompendiet är hämtad från den japanske författaren Yukio Mishimas 

essä Sol och stål (sidorna 22-27, Vibeke Emond och Ellerströms förlag 2015). Texten är 

filosofisk och biografisk, där det kontroversiella i min mening får anses vara dels 

innehållet som rör maskulint kroppsideal, romantiserandet om döden och ett slags förakt 

mot fysisk svaghet samtidigt som författaren själv kan ses som kontroversiell då han 
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begick rituellt självmord efter en misslyckad statskupp 1970. Mishima var, och är 

fortfarande, en internationellt erkänd författare. Det innehåll som jag uppfattar som 

kontroversiellt i Sol och Stål skrev han biografiskt i sin essä, tänkandes tillbaka på sig 

själv som 18-åring, på detta sätt: 

Den nära relationen mellan mig och stålmassorna, som skulle sträcka sig över tio år framåt, tog 

sin början den dagen. Stålets natur är verkligen underlig; efter hand som jag gradvis ökade dess 

tyngd, ökades som på en våg även omfånget av mina muskler som placerats i den medan jag 

alltså djupt inom mig kände en romantisk impuls mot döden, och som dess verktyg krävde en i 

strikt bemärkelse klassisk kropp, var jag utifrån en märklig ödessyn övertygad om att 

anledningen till att jag saknade tillfälle att verkställa denna min romantiska impuls mot döden i 

själva verket var mycket enkel, det vill säga jag trodde fullt och fast att det berodde på 

bristfälligheten i mina kroppsliga förutsättningar (Mishima, 1970, s. 25-26). 

 

5. Emile Cioran – Repet 

Den femte och sista texten är en aforism av den rumänske författaren och filosofen Emile 

Cioran. Texten ingår i Sammanfattning av sönderfallet som prisades med Prix Rivarol 

(bästa bok på franska av icke-fransk författare) i Frankrike 1949. ”Repet” är tagen ur 

Bokförlaget h:ström – Text & Kulturs utgåva (2018). Det som gör aforismen 

kontroversiell är att den kan läsas som en uppmaning till självmord, helt i Ciorans 

pessimistiska, nihilistiska och misantropiska stil: 

 

- Fönstret öppnar av sig självt, knarrande i tystnaden: du delar med de fattiga stadens höjder; kasta dig ut, 

min öppning är vid: inom ett ögonblick krossas du mot gatstenen tillsammans med livets mening eller 

icke-mening. – Och ett rep rullar sig samman som om det vore kring en för ändamålet lämpad hals, och 

lånar en bönfallande krafts tonfall: jag har väntat på dig sedan alltid, jag har tillsammans med dig 

upplevt din skräck, din nedstämdhet, din ilska, jag har sett ditt skrynkliga täcke, kudden i vilken din 

vrede bet, liksom jag lyssnat på de förbannelser du tillägnade gudarna. […] För du är född till att hänga 

dig, likt alla som försmår ett svar på sina tvivel eller en flykt från sin förtvivlan (Cioran, 2013 s. 279-

280). 

 

 

 

3.3 Urval av informanter 
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Samtliga fyra informanter är verksamma och behöriga svensklärare i grundskolan på 

högstadiet (eller motsvarande inom t.ex. språkintroduktion) och utgår från Lgr11. De har alla 

utbildats till lärare och kan därför anses förtrogna med läroplanen. Vid studiens början var 

avsikten att intervjua ämneslärare på gymnasiet, men då inte tillräckligt med sådana kunde 

hittas så prövade jag i stället att finna högstadielärare. Två av lärarna arbetar på samma skola, 

medan de övriga två arbetar på två olika skolor i en annan kommun. Den som arbetat längst 

har varit verksam i närmare 10 år och den som varit lärare kortast tid har tjänstgjort ett år.  

 

3.4 Forskningsetik 
 

Arbetet med denna studie har följt Vetenskapsrådets (2017, s. 40-41) riktlinjer om god 

forskningssed. Deltagare har i förväg informerats om studiens innehåll och syfte, sedan fått ge 

samtycke och haft rätten att bryta deltagandet när helst de velat. Informanterna har 

anonymiserats av integritetsskäl och de har dessutom fått löfte att det insamlade materialet 

hanteras konfidentiellt, att alla inspelningar raderas efter studiens slut för att inte kunna 

spridas. Deltagarna har erbjudits möjlighet att läsa och kommentera transkriptionen på ”sin” 

intervju och de har även rätt att ta del av studiens resultat.  

3.5 Analysmetod 
 

Intervjuerna har transkriberats efter inspelning (ca 7 timmars samtal sammanlagt). Med 

transkriptioner på ca 40 sidor har jag sedan delat upp utskrifter och analyserat utefter svaren 

på texterna 1-5 i kompendiet, en i taget och sökt likheter och skillnader i lärarnas svar – 

fraser, adjektiv och hela meningar har framförallt ringats in. Målsättningen har varit att skapa 

kategorier och/eller teman som berör studiens syfte. Kvale & Brinkmann (2014, s. 238-239) 

nämner att kvalitativa forskare ibland använder begreppet ”analytisk induktion” som då 

förklaras som ”den systematiska undersökningen av likheter inom och mellan fall i syfte att 

utveckla begrepp, idéer eller teorier”, och på detta sätt genomförs också min analys. Jag 

identifierar således mönster genom att induktivt koda data, och dess mönster blir till kriterier. 

Om flera lärare väljer bort en text, nödvändigtvis inte för vad värdegrunden säger, men med 

argumentet att det skulle kunna skapa en kritisk situation för elever med psykisk ohälsa så 
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kategoriserar jag det ställningstagandet som ”kriteriet om psykisk ohälsa” eller bortvald 

genom ”kriteriet om att känna din klass”. 

Kriterierna i sin helhet listas här nedan med förklaringar till: 

1. Kriteriet om svårighet med läsförståelse. Då flertalet lärare haft invändningar mot 

texter utifrån deras svårighetsgrad blir det tydligt att texter i kompendiet kan väljas 

bort för att de uppfattas som för svåra för elever i högstadiet att läsa och förstå.  

2. Kriteriet om rätt syfte. Återkommande i intervjuerna är att texter mycket väl kan 

användas, kontroversiella eller inte, om läraren har ett klart syfte med användningen 

för dem i undervisningen. Om inget klart syfte kan hittas så väljs texten bort. 

3. Kriteriet om att visa olika sidor. Vissa texter, som exempelvis ”Brev till Europa” 

eller romanen I Stålstormen kan mycket väl användas men kräver då ofta en ytterligare 

text som nyanserar ämnet, en motsats som skapar balans och ger röst åt motsatt sida, 

ideologiskt eller filosofiskt. Då blir undervisningen mer allsidig och saklig, menar 

lärarna. 

4. Kriteriet om ämnesöverskridande arbete. I flertalet av texterna såg lärarna potential 

att kunna arbeta ämnesöverskridande, exempelvis mellan svenskämnet och 

historieämnet eller övriga SO-ämnen. Det kan vara ett kriterium för att välja till 

exempel Pounds dikt eller Jüngers roman som skrevs under respektive världskrig, i en 

historisk kontext. 

5. Kriteriet om skapad läslust. En stor potential som mina exempel på kontroversiella 

texter i studien kan sägas ha är att de kan väcka elevers nyfikenhet och vilja till att läsa 

skönlitteratur. I högstadiet betraktas det som ett särskilt starkt argument i urvalet av 

litteratur. 

6. Kriteriet om visad hänsyn. Litteratur kan väljas bort av hänsyn till elever som till 

exempel upplevt krig, förtryck eller svåra sociala problem. Lärare i studien menar att 

man är försiktig med vad man utsätter vissa elever för.  

7. Kriteriet om att känna din klass. Ett kriterium som samtliga lärare var överens om, 

sett till intervjusvaren, var att relationen mellan läraren och klassen är direkt 

avgörande för vilken typ av text som lämpar sig att använda. När läraren känner sina 

elever och kan vara förberedd på vissa reaktioner är sannolikheten så mycket större för 

att kontroversiella texter kan användas i undervisningen. 

8. Kriteriet om psykisk ohälsa. Detta kriterium påminner om kriteriet om visad hänsyn, 

men baseras enkom på erfarenheten av elever i klassrum med psykisk ohälsa. Om 
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läraren uppfattar att psykisk ohälsa finns i klassrummet, om så bara hos en elev, väljs 

sannolikt texter som framförallt berör självmord, men möjligen också elitistiska 

uppfattningar om kroppsideal bort. Det finns dock lärare som ser en vikt i att lyfta 

ämnet psykisk ohälsa genom litteratur, men det erkänns i studien som mycket 

problematiskt.  

9. Kriteriet om ramfaktorn vårdnadshavare. Kontroversiella texter kan, enligt flera 

lärares utsago, även väcka känslor och spänningar hos elevernas vårdnadshavare. 

Föräldrar kan lägga sig i valet av litteratur och den ramfaktorn kan spela roll för 

lärarna vid urvalet. Det handlar således inte bara om hur läraren ska hantera eleverna i 

undervisningssituationen utan också deras vårdnadshavares kritik efteråt.  

Vissa kriterier kan avslutningsvis gå in i varandra, och ett kriterium kan användas som 

motivering till att både använda en text eller att välja bort den, exempelvis kan kriteriet om 

rätt syfte användas för att legitimera valet av en text, alternativt välja bort den helt.  

 

3.6 Validitet och reliabilitet 
 

Denna kvalitativa studies validitet måste diskuteras i förhållande till dess reliabilitet, hur pass 

tillförlitligt studien lever upp till sitt syfte. Kvale & Brinkmann (2014, s. 295-296) tar upp 

ledande frågor i förhållande till intervjuers reliabilitet och jag får fråga mig i vad mån jag kan 

ha påverkat svaren under mina intervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade för att komma 

informanterna så nära som möjligt genom vad som liknade samtal, att få dem utveckla sina 

svar med motiveringar - vilket var del av syftet. Under intervjuernas gång förhöll jag mig 

saklig och var tydlig med min subjektiva syn på litteraturen och författarskapen, sammanvägt 

med vad kritiker och uppslagsverk anser, inte minst längre fram i intervjusituationen. 

Informanterna hade delgivits information på förhand och fått möjlighet att sätta sig in i 

materialet, samt fått tid att göra återblickar på t.ex. läroplanen om så behövdes.  

För ökad reliabilitet vad gäller deltagandet så erbjöds informanterna möjlighet att läsa mina 

transkriptioner och kommentera eventuella fel, vilket två gjorde utan anmärkningar. Annars 

följde transkriberingen själva inspelningarna vilket gjorde att jag inte behövde förlita mig på 

minnet eller anteckningar i farten. I analysen av transkriberingarna har endast det som varit 

relevant i förhållande till studiens syfte, dvs. det som ska ”mätas”, markerats och tematiserats. 

Med god forskningssed, vilket behandlats ovan, så anser jag att rimligheten i kontakten med 
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informanterna stärkts genom att de kunnat vara öppna, avslappnade, anonyma och därmed 

sannolikt mer sanningsenliga. Denna studie var som tidigare nämnts tilltänkt åt 

gymnasielärare, men kom att ändras till grundskolans högstadium med motsvarande läroplan, 

och jag upplever att den är möjlig att genomföra på nytt med såväl grundskolelärare som 

gymnasielärare, dock med nya, unika tolkningar. 

4 Resultat och analys 
 

Nedan följer resultatet efter intervjuer och analys av dessa. Lärarnas svar och motiveringar 

vävs samman i en text i taget. På så sätt för alla lärare komma till tals vid samma text för att 

ge en samlad bild. Därefter avslutas kapitlet med övriga iakttagelser gällande didaktiken och 

slutligen en sammanfattning. 

4.1 Ezra Pounds ”Med Usura” 

 

Ingen av lärarna upplever att Pounds dikt inte skulle kunna användas p.g.a. någon konflikt 

med värdegrunden i läroplanen. Däremot anser samtliga att den skulle vara svår att använda 

på grundskolenivå, dels för att lyrik inte behandlats så mycket, och dels för det svårförståeliga 

innehållet vad gäller stil och kontext. Enligt kriteriet om svårighet med läsförståelse så kan 

den väljas bort, beroende på gruppsammansättning, exempelvis väldigt mångkulturell och 

språkligt svag klass eller en enbart språkligt svag klass, och grad av studiemotivation. ”Svår 

att tillägna sig” kommenterar en lärare, och tillägger att ”det ligger en fara i att läsa 

kontroversiella texter som eleven inte förstår”. En annan lärare uttrycker sig så här om diktens 

komplexitet: ”Annars tror jag att problemet, ett problem i alla fall, är att texten är svår att ta 

in”. En tredje lärare har svårare att finna ett syfte med att använda texten (kriteriet om rätt 

syfte), men ser samtidigt att den kan användas som ett sätt att ”uttrycka känslor utan att vara 

rakt på sak”. Argument som annars lyfts för att använda texten kategoriserar jag som kriteriet 

om att visa olika sidor och kriteriet om ämnesöverskridande arbete. Enligt det första kriteriet 

där så menar en lärare om det kontroversiella med Pound att ”man måste visa olika sidor, man 

behöver samtala om texten”, medan en annan lärare menar att ”han kanske inte behöver den 

största platsen, men han borde ju omnämnas”. Ytterligare en röst hävdar att: 

Det spelar ingen roll vem författaren är, man får inte vara rädd för att lyfta, även om det var 

Hitler. Idag måste vi censurera i skolan för att vi är rädda för konflikter med föräldrar, rektorer 
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och liknande … men elevernas vardag är helt ocensurerad. Vi kan ta upp att Pound var 

antisemit, vi kan ta diskussionen och vara förberedda.  

En annan lärare menar dessutom att just läroplanen betonar att eleverna ska möta litteratur 

och författare från olika delar av världen och att ”det står ju inte specifikt vilka du ska 

använda eller inte”, vilket kan räcka för att kunna ta in Pounds dikt likväl som vilken annan 

dikt som helst egentligen. Det legitimerar valet åtminstone i ett första steg.  

Enligt kriteriet om ämnesöverskridande arbete så finns vinster med denna text i förhållande 

till historieämnet och övriga SO-ämnen, just för att bilda kontext och låta litteratur vara 

ingång till olika teman. Som en av lärarna uttrycket det: ”Jag tänker att det är en bra text om 

man jobbar ämnesöverbyggande, jobbar kanske historia, S.O.”.  

4.2 Athena Farrokhzads ”Brev till Europa” 
 

Denna text håller flertalet av lärarna som särskilt kontroversiell, inte minst för att den är 

samtida och tämligen lättläst, trots omfånget (sex A4-sidor). En lärare som kommenterar 

texten menar att det är ”den mest kontroversiella texten i texthäftet” och fortsätter: ”en sån 

text kan bli farlig p.g.a. elevernas referensramar och lärarens etos, den tangerar rasism och 

exkludering”. En annan lärare menar att ”den kan uppfattas som otroligt provocerande och jag 

tror eleverna kan känna igen sig”. Samma lärare hävdar också att just ”flyktingfrågan” gör 

texten kontroversiell: ”flyktingfrågan har jag märkt är känslig även för eleverna, detta skulle 

verkligen kunna vara underlag för diskussion”. Ett exempel ur dikten: 

[…] Europa, varje dag spottar vita människor efter oss på tunnelbanan. De tror på allvar att 

sittplatserna är deras födslorätt. Europa, du verkar inte ha återhämtat dig från digerdöden. 

Europa, det är muslimerna. Det är muslimerna och judarna och romerna och afrikanerna. Och de 

som ser ut att vara muslimer och afrikaner, men inte är det. Och de som var judar, men gjorde 

allt för att dölja det. […] Europa, jag var kommunist som barn, jag ångrar inget. Jag sålde 

tidningar i skolkorridoren. Min biologilärare köpte alltid, fast han var höger. Han sa att 

östblocket var viktigt för balansen. Europa, en järnridå går ner i mitt huvud när jag skriver det 

här. Jag längtar efter femte internationalen […] Europa, en dag äger Lagoskonferensen rum och 

Afrika ritar om dina gränser … (Farrokhzad, 2018). 

En tredje lärare tar texten med lite mer ro: ”Det är inte säkert att man som elev skulle tycka att 

det är politiskt, utan mer som hennes åsikter”. Samma lärare betonar också möjligheten till att 

göra egna tolkningar:  

Jag tolkar det på mitt sätt. Det tror jag är viktigt att man förmedlar till eleverna. Ok, det är 

författaren som äger texten, men du har ju din tolkning.  
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Kriterier som talar för att texten ändå kan användas är dels kriteriet om rätt syfte samt kriteriet 

om att visa olika sidor. ”Jämföra med en text från motståndarsidan, då det är nödvändigt att 

visa bägge sidor”, menar en lärare. En annan är inne på samma spår: ”I det här fallet ur ett 

didaktiskt urval hade jag hittat en text som på något sätt visar något positivt med Europa”. En 

tredje lärare följer samma kriterium: ”Ha kontrasterande text, eller kompletterande text – ha 

en motsats även om en polarisering faktiskt kan göra saken värre då eleverna måste välja…”. 

Återkommande för lärarna är, vilket kan tala såväl för som emot att använda texten, kriteriet 

om att känna din klass. Om du inte har tillräckligt bra relationer med klassen, är trygg nog 

tillsammans, så kan denna text ratas. Är förutsättningarna däremot de rätta så kan texten med 

fördel användas. Men vem som helst kan inte göra detta: ”En vikarie kan inte bara kliva in 

och göra det här. Det vore jävligt dumt”, blir en tydlig slutkommentar.  

4.3 Ernst Jüngers I stålstormen 
 

Jüngers text får anses vara minst kontroversiell i det här sammanhanget, baserat på vad 

lärarna svarat. ”Inte för kontroversiellt” och ”jag tycker inte den är kontroversiell och så 

problematisk att den inte skulle kunna användas”, är två röster om den. En lärare vidhåller att 

det finns innehåll som kan vara känsligt för elever med erfarenhet av krig, varpå kriteriet om 

visad hänsyn kan tas i beaktning, men den kan användas bara den diskuteras. Mycket talar 

snarare för att Jüngers bok kan användas, inte minst vad gäller kriteriet om skapad läslust, att 

innehållet kan verka spännande och få elever, inte minst pojkar, att vilja läsa den.  

Nej, men det är ju det här med att få våra elever att läsa. Den är ju ändå ganska lättförståelig. 

Den här typen av böcker kan väcka intresse, som får dem lite intresserade. 

När jag frågar en annan lärare om denna släpper igenom denna text så blir svaret: 

Ja, framförallt kopplat till läslust” och ”om killarna vill läsa och visar läslust så ska de få läsa. 

Det kan väcka tankar om krig, är det så heroiskt? 

Kriteriet om ämnesöverskridande arbete synliggörs här också, att litteraturen kan bli en 

ingång till ett större arbete om första världskriget, eller krig/konflikt i sig som tema. En lärare 

frågar sig om (innehållet/stilen) ”är mindre kontroversiellt när det är skönlitterär text”? För 

texten kan, menar den läraren, väcka frågor och tankar kring identitet och nationalism – men 

utan att det behöver vara problematiskt. Ett stycke ur romanen som diskuterades angående 

plikt och lydnad var, utöver det heroiska och stolta inslaget med stålhjälmar i lysgranaters 

sken jag nämnde i metodkapitlet: 
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Klockan tre på eftermiddagen kom mina vaktposter från vänster och meddelade att de inte 

kunde hålla ut längre, eftersom deras gropar hade skjutits sönder och samman. Jag var tvungen 

att använda hela min befälsmyndighet för att få dem att återvända till sina platser. Förvisso 

befann jag mig på den farligaste platsen, och där åtnjuter den högsta auktoriteten (Jünger, 1978, 

s. 121-122). 

Diskussionen kom bland annat då in på försvaret, FN-tjänst och ”äventyret” i att leva farligt 

(heroiskt) i Mali eller på liknande platser, vilket unga läsare kan drömma bort sig till – om det 

inte var långsökt att se tanke-handling på det sättet, tänkte lärare. Ingen av dem ser anledning 

att inte kunna använda Jüngers roman, särskilt då händelserna som skildras ligger så långt 

bakåt i tiden. Det finns dock trots det ett uttalat behov att möjligen förhålla sig till kriteriet om 

att visa olika sidor, att skildra flera sidor av ett krig.  

4.4 Yukio Mishimas Sol och stål 
 

Mishimas text väcker intresse inte minst för att den är japansk, vilket är ovanligt bland de 

författarskap lärarna normalt använder. I övrigt delas uppfattningen hos lärarna itu huruvida 

den är för kontroversiell eller inte, om den skulle kunna användas eller ej. Flera av lärarna är 

inne på att denna text är mer intim, och som en lärare uttrycker det: ”Jag tror att tvisten som 

kan skapas inte är mellan personer utan i personer”. ”Den här texten har mycket inre 

budskap”, tolkar en annan. En av lärarna ser problem med den och ratar den enligt kriteriet 

om rätt syfte, men inte för att den skulle vara för kontroversiell utan ”återigen, vad blir det 

didaktiska syftet”? Med det sagt menar samma lärare samtidigt att ”ja, det kan finnas nåt 

kontroversiellt i det, om kroppen och manligheten”. Om det önskvärda kroppsidealet som 

Mishima beskriver som ”stålet” funderar en lärare i relation till elevernas föreställningsvärld: 

Då kanske någon sitter där och tänker – jag är ju så liten, eller – jag är ju så stor. Liksom, kan 

inte jag lika mycket som dem. Sen är det ju den saken också, att sätter det här igång 

tankeverksamheten hos en 14-15 åring, eller är det bara att man läser texten? 

För Mishima skriver: 

[…] För en romantisk, tragisk död var en stark, skulptural kropp oumbärlig, och om en slapp, 

fläskig kropp skulle ställas inför döden, tyckte jag att det bara var ett opassande skämt. När jag 

var arton år längtade jag efter en död i förtid men kände mig samtidigt inte lämplig för det. Jag 

saknade nämligen en kropp som lämpade sig för en dramatisk död. […] I vilket fall som helst 

måste jag uppnå något, förstöra något. Det som gav mig nyckeln till detta var stålmassorna. […] 

Samtidigt som musklerna är en form är de också en kraft, och varje muskelvävnad bär på ett 



22 

 

subtilt sätt sin del av ansvaret för denna krafts inriktning, precis som en ljusglans som skapats i 

köttet (Mishima, 1970, s. 24-26).  

En annan lärare är av motsatt åsikt vad gäller syftet och uttrycker att ”det här är den text jag 

helst själv hade haft med i undervisningen”. Den läraren ser ”stora diskussionsmöjligheter, 

betraktar texten som läsvänlig och ser den som ”ständigt aktuell” vad gäller fixering av det 

fysiska yttre. Så här används i stället kriteriet om rätt syfte som argument för att använda den, 

snarare än att rata den. Det finns dock en lärare till som väljer bort den, och då p.g.a. egen 

osäkerhet och med kriteriet om visad hänsyn för eleverna (till följd av psykisk ohälsa). Den 

betraktas som för intim, för nära in på kroppen och berör känsliga ideal: 

Det skulle vara psykisk ohälsa, som växer inom skolan. Det skulle det här absolut kunna väcka. 

Vem är jag, som elev? (En lärare om det kontroversiella i texten).  

En tredje lärare kan tänka sig rata den enligt kriteriet om visad hänsyn och kriteriet om att 

känna din klass – det ses i det fallet som uppenbart att denna text skulle röra upp för mycket 

känslor och ”på nåt sätt trigga något” hos elever med psykisk ohälsa. Den krockar däremot 

inte nämnvärt med läroplanens värdegrund. Flera lärare är av uppfattningen att de inte har 

kompetens för att hantera eventuella reaktioner som tangerar psykisk ohälsa.  

4.5 Emile Ciorans ”Repet” 
 

Den sista texten i kompendiet blir den mest problematiska att hantera för lärarna. ”Jag vet inte 

om jag skulle använda den här”, börjar en lärare och undrar hur en 15-åring kan tänkas ta 

emot den. Samma lärare kan dock eventuellt använda den även om den ”inte känns rätt vid 

första anblick” genom argumentet om kriteriet om att visa olika sidor – då med en 

kompletterande text som uttrycker en mer positiv inställning till tillvaron och dess mening. En 

lärare med annat synsätt har svårt att se ett syfte med texten (kriteriet om rätt syfte) och menar 

att den inte hade valts. Enligt läraren finns risken att den inte tas emot seriöst, vilket troligare 

vore fallet på gymnasiet. Ska den ändå användas och upplevs kunna tas emot med allvar så 

”kan kuratorn vara med och övervaka”. Samma lärare har svårt att se någon jämförande text 

till denna, som fallen när det presenterades åsikter i tidigare texter: ”här blir det svårt att ta 

ställning”. 

De passager lärarna reagerar på i Ciorans aforism är framförallt då dessa: 

 I avsaknad av såväl samhällsställning som hälsa, utan planer eller minnen, har jag långt från mig 

förvisat framtid och kunskap och äger inget utom en usel säng på vilken jag glömmer bort solen och suckarna. 

Här vilar jag utsträckt och hasplar av timmarna; runt omkring redskap och föremål som uppmanar mig att göra 
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slut på mig. Spiken viskar till mig: genomborra ditt hjärta, de få droppar som kommer ut borde inte skrämma 

dig. – Kniven smyger sig på: min egg är ofelbar: en sekund av beslutsamhet, och du segrar över eländet och 

skammen […] Jag är barmhärtig, jag beklagar dig och erbjuder dig min tjänst. För du är född till att hänga dig, 

likt alla som försmår ett svar på sina tvivel eller en flykt från sin förtvivlan (Cioran, 2013 s. 279-280). 

Här reagerar inte lärarna på att texten utmanar läroplanen. Snarare är det kriteriet om psykisk 

ohälsa och kriteriet om att känna din klass som gör att texten väljs bort. En lärare blir även 

osäker på vad föräldrar skulle tycka (kriteriet om ramfaktorn vårdnadshavare): 

 Jag tror att det kontroversiella här är framförallt att det kan uppstå en tvist med hemmet. Varför 

sitter du och läser om självmord? Den är ju inte anti-självmord, utan de pratar om … det finns ju en tydlig 

dödslängtan i den. Den är inte ofarlig, men jag tror att med rätt diskussion så tror jag inte att den är så farlig. Den 

stora faran är att det finns någon av de här riktigt dryga föräldrarna som är så PK och menar att den inte ska läsas 

i skolan för det här är det farligaste som finns. Jag är ju snarare tvärt om, jag tycker ju att det pratas för lite 

självmordstankar. Det behöver normaliseras mer. 

Samma lärare ser alltså potential i texten, men befarar problem. Tyvärr, menar denne lärare, 

apropå ansvar, att ”en text kan gå bra flera gånger, men åt helvete en gång och det kan det 

höras om”.  

Men en lärare ser inga direkta problem med Ciorans Repet till en början, detta då: ”Jag tycker 

inte att den är lika problematisk, för jag tror att eleverna … den är ju mer abstrakt och 

filosofisk, då tror jag inte eleverna direkt gör den kopplingen”. Dock kommer också denna 

lärare in på kriteriet om visad hänsyn och kriteriet om psykisk ohälsa i fall det finns elever i 

klassen som har en nära relation till fenomenet självmord. Men i slutändan så väljer just 

denne lärare att inte välja bort den för att det finns möjlighet till reflektion genom den.  

4.6 Övriga iakttagelser vad gäller didaktik 
 

Av intresse vad gäller det didaktiska urvalet av litteratur så har lärarna nämnt saker som inte 

nödvändigvis direkt svarar på forskningsfrågorna, men säger något om hur de arbetar. 2 lärare 

har oberoende av varandra lyft idén med att använda kurator som stöd vid undervisningen, då 

särskilt när texter på djupet berör psykisk ohälsa (och de har elever som befinner sig i ett 

kritiskt tillstånd). Lärarna frågar sig själva i vilken mån de är rustade för att hantera frågor, 

känslor och tankar som just berör psykisk ohälsa – något de dessutom upplever bereder ut sig 

allt mer.  

Att författarna var prisade, erkända och etablerade hade ingen större inverkan på valet av dem 

– däremot kunde det bli ett problem om en erkänd författare legitimerar vissa åsikter. Men i 
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slutändan handlar det om det didaktiska syftet och vad man praktiskt kan göra med texten. 

Dock kan en författare som till exempel Pound eller Farrokhzad visa på nya stilar i formen av 

att uttrycka sig. 

Om läraren upplevde sin arbetsplats som ny med en ännu inte ”fast skolkultur”, som vid 

uppstarten av en ny skola, upplevdes valet av texter kunna breddas. Inget sitter fast ”i 

väggarna”.  Sannolikheten för att nya texter och författare kan introduceras ökar när skolan är 

ny utan tidigare traditioner av litteraturval.  

4.7 Sammanfattning av resultatet som svar på 

forskningsfrågorna 
 

På frågan om svensklärare väljer bort litteratur som betraktas som för kontroversiell i 

förhållande till läroplanens värdegrund så blir svaret entydigt nej. I det här fallet väljs inte 

litteratur bort p.g.a. konflikter med värdegrunden. Snarare framkallar det behovet av att visa 

på en motpol, att stå fast vid urvalet men tillämpa kriteriet om att visa olika sidor vilket 

läroplanen kräver i och med allsidighet och saklighet, menar lärarna. När text väljs bort så är 

det snarare p.g.a. textens känsliga innehåll för elever med psykisk ohälsa, eller med 

obehagliga erfarenheter – enligt kriteriet om psykisk ohälsa alternativt kriteriet om visad 

hänsyn.  

Vad gäller motiveringen av kontroversiell litteratur är svaret också relativt klart. 

Återkommande från flera av lärarna är kriteriet om rätt syfte. Om en text är kontroversiell så 

kan den skapa diskussion, ge mening och öka läslust. Kriteriet om att känna sin klass är 

väldigt avgörande, för om en relation med klassen inte etablerats så kan inte, eller bör inte, 

kontroversiella texter läggas fram – då konsekvenserna är fullständigt okända. Ramfaktorer 

som vårdnadshavares åsikter, mångkulturellt elevunderlag och inslag av psykisk ohälsa 

påverkar också hur urvalet motiveras.  

Den sista frågan som ger ett större perspektiv på dagens undervisningsutmaningar är vad som 

betraktas som kontroversiellt just nu. Det som dessa lärare då tar för kontroversiellt är väldigt 

starka politiska ställningstaganden, i synnerhet av provocerande karaktär som i fallet 

Farrokhzad. Teman som berör flyktingpolitik anses också kontroversiellt. Litteratur som 

explicit diskuterar självmord, rent praktiskt, är också kontroversiellt – dels p.g.a. särskilda 

elevers egna psykiska ohälsa men även vad gäller en kategori vårdnadshavare som kan 

reagera. Mishimas text som på ett estetiskt och kulturkonservativt sätt pekar ut ett fysiskt 
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skönhetsideal vackrare än andra, eller önskad fysisk karaktär hos män, kan upplevas som 

kontroversiell i undervisningen av elever i tonåren. I överhuvudtaget det som är nära i tid, 

eller nära intimt, upplevs som mer kontroversiellt när det berör värdegrundsfrågor – än om 

likande diskussioner förs längre bak i tiden, som vid första världskrigets år.  

 

5 Diskussion 
 

Här följer en diskussion av studiens resultat samman med tidigare forskning, styrdokument 

och det teoretiska perspektivet. Sedan diskuteras även metoden för studien. 

5.1 Resultatdiskussion 
 

Jag vill inleda med att repetera kriterierna som jag tagit fram i analysen: kriteriet om svårighet 

med läsförståelse, kriteriet om rätt syfte, kriteriet om att visa olika sidor, kriteriet om 

ämnesöverskridande arbete, kriteriet om skapad läslust, kriteriet om visad hänsyn, kriteriet 

om psykisk ohälsa och kriteriet om ramfaktorn vårdnadshavare. Dessa är en del av lärares 

verklighet att förhålla sig till, vilket resultatet visat. 

Med Klafkis kritisk-konstruktiva didaktik sedan som utgångspunkt för det pedagogiska 

arbetet utifrån Lgr11, vilken betonar en saklig och allsidig undervisning vilandes på en 

demokratisk värdegrund, kan arbetet bli som följande: I de fall där lärarna utgår från kriteriet 

om att känna sin klass så belyser det vad Klafki kallar en pågående social process, där 

undervisningssituationerna prövar både elever och lärares biografier – när en kontroversiell 

text likt ”Brev från Europa” studeras och läses. Då kan konflikter komma till ytan. När 

exempelvis en lärare menar att just den texten blir kontroversiell för att den ligger nära i tid 

och påstås vara något ”elever kan känna igen sig i” så ges tillfälle för eleverna att möta ett 

tema som, enligt kritisk-konstruktiv didaktik, väcker intresse, berör deras erfarenheter och 

finns i deras samtid. Då kan undervisningen leda till ett lärande och en social demokratisk 

fostran som förändrar elevens biografi, dennes föreställningar och fördomar (ger dem 

”motstånd”). Men som resultatet av intervjuerna visat så är det inte alltid läge att arbeta med 

en text som ”Brev från Europa” just för att den kan leda till för konfliktfyllda situationer. Om 

du som lärare inte känner din klass så kommer du sannolikt inte att använda den, inte som en 

katalysator för diskussion åtminstone. Flera lärare i studien bekräftar också en av de 
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pedagogiska utmaningar som Europarådet listar, nämligen att tvingas agera vid diskussioner 

eller konflikter som fortsätter utanför klassrummet. Detta har jag identifierat som en risk av 

stor betydelse just för att lärarna i fråga säger sig få bära ansvar för följderna av 

undervisningssituationerna. Europarådet understryker i sitt utbildningsmaterial att elever 

verkligen behöver få möjlighet att diskutera kontroversiella frågor i klassrummet, att de har 

eget behov av det och där alternativet är andra kanaler för information och debatt, sannolikt 

inte lika saklig och allsidig som den bör kunna bli i skolan. Om det var också lärarna överens i 

sina berättelser. 

För att ge eleverna denna allsidiga undervisning så återkommer kriteriet om att visa olika 

sidor i intervjuerna, att en stark motivering till valet av en politisk eller på annat sätt 

ställningstagande text kräver förutsättningen att kunna visa på en motsats. Här införlivas 

Lgr11 med sitt krav om allsidighet och saklighet, även inom ramen för yttrandefrihet, då 

lärarna legitimerar sina val av kontroversiella teman med hjälp av motpoler. Lärarna får 

möjlighet att skapa vad Wahlström kallar meningserbjudanden med sitt urval, som har en 

politisk och moralisk dimension, där seminariesamtal kan fördjupa elevernas kunskaper om 

ämnet och sig själva i förhållande till kontroversiella frågor i ett utforskande. Ett ytterligare 

steg kan bli att föra deliberativa samtal med utgångspunkten, kritiskt-konstruktivt, att skapa 

diskussioner och handlingsalternativ för eleverna i gemensamma samhällsfrågor. Läraren och 

elevgruppen kan stanna vid seminariesamtal, men i den mån läraren och eleverna är trygga i 

undervisningssituationen kan deliberativa inslag bli verklighet. Vid det skedet kan eleverna 

närma sig Klafkis vision om att bli de som både värderar och handlar som aktiva subjekt.  

Då lärarna känner sig trygga och väl förberedda med sin klass så kan de välja material som 

delvis går emot skolans värdegrund, som en lärare uttryckte det: ”Vi kan ta upp att Pound var 

antisemit, vi kan ta diskussionen och vara förberedda”. Ingen lärare hävdar att någon av de 

fem texterna i kompendiet bör väljas bort för att de går emot läroplanens värdegrund, utan det 

handlar snarare om deras egen trygghet och kompetens i rollen som lärare i klassrummet. 

Tydligen är inte alla lärare redo för denna typ av undervisning, eller kritisk-konstruktiv 

didaktik till den radikala grad, varpå mer tid och förberedelser krävs för att utveckla lärarens 

egen biografi, ett steg i taget. 

Den demokratiska fostran som är en del av målet med den kritisk-konstruktiva didaktiken och 

Lgr11 kräver rent av, hävdar jag själv, att eleverna får läsa och samtala om kontroversiella 

frågor, vilket även Europarådets sammanställda forskning påtalar. Lärarna har själva den 

uppfattningen att det är i skolan som dessa frågor måste kunna få beröras, för om inte där var 
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annars ska en saklig och allsidig diskussion kunna föras med tonåringar? När Gunilla Molloy 

tar upp dilemmat med lärarnas dubbla uppdrag, att både ge kunskaper och demokratiska 

färdigheter till eleverna, så pekar hon på att när eleverna får samtala och läsa om egna och 

andras åsikter så kan uppdraget klaras, enligt hennes egen erfarenhet. Man kan givetvis fråga 

sig vad det är för demokratiska färdigheter det talas om här, men om det handlar om att öva 

sin förmåga att lyssna till andra samt forma egna åsikter, i led med Klafkis teori om biografier 

som utvecklas, så stämmer det väl in på lärarnas utsagor i studien. Återkommande hos de 

intervjuade lärarna var, som tidigare nämnts, kriteriet om rätt syfte. Didaktiskt så krävs ett 

syfte med undervisningen, och syftet (utöver svenskämnets syften i läroplanen) skulle kunna 

vara att träna eleverna i ett demokratiskt och kritiskt tänkande, ett reflekterande, med hjälp av 

texter likt Mishimas Sol och stål eller Farrokhzads ”Brev till Europa”. Men när en lärare inte 

identifierar ett syfte med en särskild text, så väljs en annan – ett annat innehåll blir tema, för 

att använda Klafkis begrepp. Det andra innehållet behöver ju för den sakens skull inte sakna 

potential det heller. 

Intervjuerna visar, likt vad Europarådets sammanställda forskning antyder, att kontroversiella 

frågor skapar både spänning känslomässigt i klassrummet, men också spänning som i ett 

väckt intresse – mot nyfikenhet, meningsfullhet och läslust. Kriteriet om skapad läslust visar 

att det ändå finns en stor potential i ”kontroversiella texter”, inte minst skönlitterära som i 

detta fall. Som en lärare uttryckte det så kan ju just skönlitterära texter samtidigt verka mindre 

kontroversiella än faktatexter eller direkt argumenterande texter, vilket än en gång talar för 

skönlitteraturens potential här.  

Det finns fler dilemman i undervisningen än enbart kunskap-demokrati, utan också, som 

studien visar, möjligheten att väcka elevers intresse – men där också annat oförutsett kan 

väckas. Beroende på elevunderlaget så väljer lärare också bort kontroversiellt innehåll med 

kriteriet om visad hänsyn. Att undervisa i dagens mångkulturella klassrum kan skapa 

dilemman lärare måste lösa, där elevgrupper kan vara traumatiserade sedan tidigare eller 

riskera bli objekt för diskriminering vid urartade diskussioner. Den balansgången måste flera 

lärare lära sig gå om kontroversiella frågor ska rymmas i temat.  

Mest uppseendeväckande i studien är kriteriet om psykisk ohälsa. Texterna av Mishima och 

Cioran uppfattades av lärarna inte nödvändigtvis som kontroversiella i förhållande till 

värdegrunden, vad de däremot såg bekymmer med var att romantiserandet av döden och 

konkreta uppmaningar till självmord, om än poetiskt skrivet, kunde väcka oro och 

nedstämdhet – även hos enskilda vårdnadshavare (kriteriet om ramfaktorn vårdnadshavare). 
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Här var flera lärare osäkra i sin roll och kunde dessutom samman med kriteriet om att känna 

sin klass välja bort texter som de visste kunde väcka obehag eller trigga något självdestruktivt. 

Lärare kände sig osäkra i vad texterna kan bilda för konflikter inom eleverna, snarare än 

konflikter mellan elever. Denna typ av didaktiskt dilemma ordar varken Klafki eller 

Europarådets sammanställda forskning om. Att ge lärare stöd i att undervisa om 

kontroversiella frågor hjälper inte när materialet tangerar psykisk ohälsa som, enligt lärarnas 

utsaga, breder ut sig i samhället. Intressant blir å andra sidan kommentarer om att ta stöd från 

kurator, det vill säga en annan yrkesgrupp på skolan som kan hantera känsloanstormningar 

efter lärarens litteraturundervisning.  

Även om det kan göra ”emotionellt ont” att lyfta vissa frågor i klassen, medan det dubbla 

uppdraget genomförs, kan undervisningen också verkligen utveckla eleverna i deras lärande 

om litterära öden och utvecklingen inom sig själva. Men en kritisk-konstruktiv didaktik av 

Klafkis slag, förd till det yttersta med kontroversiella inslag, kräver sin erfarne lärare med full 

tillit till syfte och förmåga – med ryggen fri. Då räcker det inte, för att parafrasera Friedrich 

Nietzsches kända aforism, stirra djupt in i värdegrunden tills den stirrar tillbaka – utan läraren 

måste våga styra undervisningen mot önskad social process och lämna vid lektionens slut en 

förändring i sina elever och sig själv, där det hela började med rätt kriterium för urvalet av en 

kontroversiell text. 

5.2 Metoddiskussion 
 

Denna studie tog från början sin utgångspunkt i gymnasiets svenskundervisning. Men under 

förarbetet så gick det upp för mig att inga gymnasielärare kunde ställa upp i tid. Större chans 

fanns däremot att med ljus och lykta till slut finna ett flertal svensklärare i grundskolan. Detta 

gjorde att texterna i kompendiet i stället skulle diskuteras utifrån användningen på högstadiet. 

Med det uppstod ett problem i att texterna kunde uppfattas som för svårläsliga, för avancerade 

helt enkelt för elever som ej nått gymnasiet. Kanske skulle de till och med kunnat uppfatats 

som för avancerade även där, åtminstone någon av dem. Den enda text jag med säkerhet 

kunde se garanterat lämplig vad avser läsförståelse var Jüngers I stålstormen, just för att jag 

vet att den använts där. Men jag valde trots detta att inte byta ut någon av texterna mot någon 

mer lättläst kontroversiell text. Vad jag däremot gjorde var att informera informanterna (se 

bilaga 2 ”Appendix”) om denna utmaning, men med förklaringen att en allmän diskussion om 

texternas användning kunde föras. Lärarna fick till exempel föreställa sig en exemplariskt 

lässtark klass i årskurs nio och sedan diskutera med mig. Faktum är att svagheten hos eleverna 
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vad gäller läsning tyckets vara större än vad jag först kunnat föreställa mig, baserat på 

lärarnas erfarenheter. På gymnasiet kanske inte kriteriet om svårighet med läsförståelse hade 

behövts. Lyrik var heller inte något som många högstadieelever hunnit bekanta sig med, vilket 

jag inte förberett mig på. Allt detta kan få intervjuernas resultat som tämligen hypotetiska, 

men till stor del kunde lärarna svara utifrån erfarenheter och hade fog för vad jag här kallat 

kriteriet om att känna sin klass.  

Upplägget med semistrukturerade intervjuer gjorde, förutom besvararandet av 

forskningsfrågorna, att vidden av lärarnas didaktiska dilemman och hantering av ramfaktorer 

kunde få komma fram. Men det gjorde också att studien ändrade riktning några grader. I 

början av min studie så var försvarandet av litteraturens kvalité kontra kontroversiell i fokus, 

där det så att säga skulle prövas i konfrontation med styrdokumentet om den begränsade 

lärarna i urvalet. Men under intervjuernas gång kom mitt fokus snarare att riktas om och 

behandla litteraturundervsiningens villkor i förhållande till demokratisk fostran och dess 

etiska överväganden i konfrontation med lärarna. Det kom att handla om hur enskilda lärare 

resonerar och motiverar sitt arbete.  

Sist vill jag klargöra att det material jag satt samman i kompendiet inte rymmer alla slags 

kontroversiella frågor som kan anses aktuella, en avgränsning fick göras för utrymmets skull. 

Resultatet av intervjuerna hade möjligen sett annorlunda ut om texterna också/eller behandlat 

sexism, (vulgär) erotik och till exempel romantiserandet av droger – något högstadieelever 

kanske mer relaterar till än politiska frågeställningar. En tydligare konfrontation med 

värdegrunden hade säkerligen också uppstått om textmaterialet varit mer explicit rasistiskt 

eller antidemokratiskt, men dessa texter/författarskap ansåg jag vara lämpliga för diskussion 

då de åtminstone hade potentialen att prövas, någonstans i gränslandet. 

6 Avslutning och vidare forskning 
 

Det råder inget tvivel om att lärare har ett komplext uppdrag att utföra i sitt yrke. Svensklärare 

har samma krav på sig enligt läroplanen att lyckas med det dubbla uppdraget om att tillgodose 

både nya ämneskunskaper såväl som demokratiska färdigheter, och där görs ständigt 

didaktiska analyser i urvalet till undervisningen. Litteraturen kan likt en Pandoras ask öppna 

för oanade konsekvenser, men i den sociala process som lärare och elever då genomgår så 

utvecklas deras biografier och det hävdar jag att de måste få göra – även om det skulle storma 

i perioder, asken kan nämligen också bjuda på möjligheter. Denna undersökning har visat på 
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svårigheter med att undervisa om material som berör kontroversiella frågor, men samtidigt 

finns där en stor potential. Samtida politiska frågor, så väl som tidlösa existentiella frågor, 

berör eleverna och kan väcka intresse för skönlitteraturen och på så sätt underlätta 

undervisningen och lösa lärares dilemma med det dubbla uppdraget. Men som både 

Europarådet visar och lärarna i min studie bekräftar så handlar det mycket till syvende och sist 

om vilken klass du har, och hur väl du känner dem. 

Vidare forskning i ämnet som vore intressant ur ett didaktiskt perspektiv är dels att fullfölja 

den ursprungliga tanken med att genomföra denna studie med lärare på gymnasienivå kopplat 

till Läroplan för gymnasieskolan 2011. Hur ser gymnasielärare på användandet av dessa 

texter med sina elever som kommit längre i utbildning och mognad? En annan intressant 

studie skulle även kunna göras med lärare som tagit del av Europarådets Undervisa om 

kontroversiella frågor och se om de upplever sig mer rustade för att använda texterna i 

kompendiet därefter. Avslutningsvis vore även en särskilt riktad studie, som eventuellt skulle 

kunna leda till nya utbildningspaket för lärare, göras med fokus på undervisning och teman 

som berör psykisk ohälsa. För med rätt kompetens och vägledning hos svensklärare kan det 

litterära urvalet breddas betydligt i undervisningen.  
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Bilaga 1 Missivbrev 
 

Information om deltagande i studie om svensklärares 

litteratururval och förhållande till läroplanens värdegrund 

 

Studien riktar sig till fyra stycken svensklärare på högstadiet som kan tänka sig 

intervjuas och diskutera fem olika skönlitterära författares texter. Dessa texter 

delas ut som ett kompendium i förväg och själva intervjun kommer sedan att 

spelas in. Urvalet av informanter är baserat på den kontakt jag fått via tillfrågade 

rektorer och ämneslagsledare bland i första hand kommuner i mitt närområde. 

Syftet med studien är att undersöka hur ett antal svensklärare didaktiskt 

resonerar och förhåller sig till litteratur och författarskap som både prisats men 

också betraktats som kontroversiella. Kan litteratur som erkänts vara av mycket 

god kvalitet ändå ratas om den utmanar läroplanens värdegrund i för stor grad? 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Undersökningen 

följer Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed. Samtliga deltagare 

kommer förbli anonyma. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du 

har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och 

utan negativa konsekvenser för dig. Det inspelade materialet kommer att raderas 

i samband med att studien publiceras.  

Som deltagare förväntas du låta dig intervjuas i ca 2 timmar där varje text 

behandlas en i taget med frågeställningar. Du får gärna ta del av det färdiga 

resultatet när det väl står klart.  

Kontaktuppgifter: 

Samuel Gustavsson, sgn13001@student.mdh.se 

Magnus Jansson (Handledare), magnus.jansson@mdh.se 

Kolsva 26/5 2019.  
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Bilaga 2 ”Appendix” 
 

Denna bilaga är menad som förklaring och stöd i din läsning av de fem texter du 

fått.  

Vid första anblick förstår jag att texterna kan framstå som ”svåra” och/eller 

”abstrakta”. Studien var nämligen från början tänkt att rikta sig mot gymnasiet, 

där ju eleverna är äldre, något mer läsvana och intellektuellt mognare. Nu blev 

studien istället riktad mot grundskolans högstadium, men vars läroplan Lgr11 är 

mer eller mindre identisk med gymnasiets Lgy11 vad gäller skolans värdegrund 

och uppdrag etc.  

Läs gärna dessa texter och resonera allmänt som svensklärare huruvida dessa 

texter kan användas i undervisning över huvud taget och varför, inte minst i ert 

förhållande till rådande styrdokument.  

Till varje text står författarens namn och det verk från vilket det är taget, eller 

var det publicerats, så det står dig fritt att titta närmare på författarskapen. 

Med vänliga hälsningar /Samuel Gustavsson - sgn13001@student.mdh.se 
 


