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Abstract 
 
Titel: Vem bär kostym? – en studie i litteraturdidaktik och normkritisk pedagogik 
 
Denna uppsats har som syfte att undersöka hur lärare kan utforma en normkritisk 
litteraturundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Undersökningen utgår från Ninni 
Holmqvists novell ”Kostym” för att analysera lärares arbete med värdegrunds- och queerfrågor 
i litteraturundervisningen. Teorier om litteraturdidaktik, normkritisk pedagogik och queerteori 
samt intervjuer med svensklärare och novellen ”Kostym” analyseras och tolkas utifrån en 
kvalitativ metod. Resultatet visar att lärare arbetar med novellen i undervisningen genom 
enskild reflektion, diskussion och skrivande. De belyser både litteraturanalytiska aspekter samt 
novellens innehåll utifrån normer om kön, genus och sexualitet. Eleverna reflekterar och 
diskuterar vad som uppfattas som typiskt kvinnligt och manligt i novellen. Den slutsats som 
kan göras av arbetet är att en normkritisk litteraturundervisning kan utveckla elevernas 
kunskaper både inom litteraturanalytiska aspekter och värdegrundsfrågor. Dessutom kan det 
bidra med igenkänning och med att ge eleverna nya perspektiv. Det är viktigt att lärare belyser 
vilka värdegrundsfrågor som behandlas i undervisningen och hur normer kring dessa kommer 
till uttryck i texten och elevernas samtid. Som lärare bör man se till att fokus hamnar på 
diskussion om normen i stort och inte på normbrytande individer eller grupper. Genom att 
utveckla elevernas metaspråk inom litteraturanalys och värdegrundsfrågor ger lärare dem 
verktyg för senare studier och livet, vilket förenar skolans kunskap- och demokratiuppdrag.  
 
Nyckelord: litteraturdidaktik, normkritisk pedagogik, queerteori, ”Kostym”, värdegrund 
 
 
Title: A study in combining literature education and norm-critical pedagogy in Swedish 
studies 
 
The purpose of this essay is to investigate how teachers can provide a norm-critical literature 
education in upper secondary school. Four teachers using the short story “Kostym” by Ninni 
Holmqvist were interviewed to evaluate how they incorporate the Swedish school’s 
fundamental values in their teachings of literature. A theoretical basis of literature education, 
norm-critical pedagogic and queer theory are used with a qualitative method to analyse the 
interviews and the short story. The results show that teachers let their students reflect, discuss 
and write about the short story in their teaching. They indicate sex, gender and sexuality norms 
through literature analysis and by discussing the content of the short story. The students reflect 
on what aspects of the short story can be regarded as typically womanly or manly. The finding 
is that a norm-critical literature education can develop the student’s knowledge about literature 
and the fundamental values. It is also a way to present thoughts on sex, gender and sexuality 
that the students can relate to, as well as giving them new perspectives on social norms. It is 
important to showcase what fundamental values the teaching is touching on, and how related 
norms are present in the text and in the student’s society. As a teacher, the goal should be to 
push the discussions towards the norms in general and avoid focusing on individuals or groups 
outside of the norm. By giving the students a metalanguage for talking about literature, norms 
and fundamental values, they are equipped to handle further education as well as living in a 
democratic society, which fulfils the school’s mission of teaching knowledge and democratic 
values. 
 
Keywords: literature education, norm-critical pedagogy, queer theory, “Kostym”, 
fundamental values  
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1. Inledning  
Under fem års tid har min relation till skönlitterära verk förändrats. I hela mitt liv har jag slukat 

bok efter bok och fångats av det vackra språket och den gripande historien, men mina år på 

lärarutbildningen har gjort att jag nu läser dessa böcker även med andra glasögon. Det är 

glasögon som uppmärksammar didaktiska möjligheter och samhällets orättvisor och 

tillkortakommanden. Jag visste att jag ville att denna uppsats skulle beröra hur skönlitteratur 

kan användas i skolans undervisning för att belysa och bidra med kunskap och förändring kring 

dessa ämnen. Men hur görs detta bäst? Och är det ens möjligt?  

För att ta reda på detta valde jag att utgå från en välkänd metod för att planera 

undervisningsmoment, som används i flera av kurserna som ingått i lärarutbildningen, nämligen 

de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Gunilla Molloy, docent i svenska med didaktisk 

inriktning, skriver i Att läsa skönlitteratur med tonåringar (2003) att de didaktiska frågorna kan 

hjälpa till att synliggöra det didaktiska val som läraren gör när hen väljer skönlitteratur. 

Dessutom gäller det att förstå vad valet får för betydelse för eleverna. (Molloy, 2003, ss. 31-

33). Kursplanen betonar att eleverna ska utveckla kunskaper om olika typer av texter, 

författarskap från olika tider och kulturer författade av kvinnor såväl som män. Dessutom ska 

undervisningen ge eleverna möjlighet att använda skönlitteratur ”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, 2011b, s. 1). 

Det finns alltså flera aspekter som är viktiga i valet av skönlitteratur.  

Jag visste tidigt att jag ville undersöka ”Kostym” av Ninni Holmqvist (1995). Jag läste 

novellen några år tidigare under kursen ”Litteraturvetenskaplig fördjupningskurs” då en av 

föreläsningarna berörde feminism och queer. Sedan dess har jag funderat över hur novellen kan 

användas i ett undervisningssammanhang. ”Kostym” berättas av en jag-karaktär1 vars namn 

inte nämns och vars kön inte definieras. Jaget möter karaktären Bob och de spenderar en natt 

tillsammans på ett hotellrum i Singapore. Det som är spännande med novellen är att jaget hela 

tiden spelar och tänjer på den genusordning som särskiljer män och kvinnor från varandra 

baserat på bland annat attribut, utseende och egenskaper. Samtidigt balanserar jaget mellan det 

som uppfattas typiskt kvinnligt respektive manligt kopplat till kön, genus och sexualitet. Dessa 

tre återkommande begrepp behandlas i olika delar av uppsatsen. De definieras och diskuteras 

framför allt i avsnitt 2.3 utifrån queerteori, men kan i detta stadie behöva en kortare förklaring 

kopplat till det svenska samhället. Lovise Brade, Carolina Engström, Renita Sörensdotter och 

 
1 Jag-karaktären kommer härefter benämnas med jaget. 
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Pär Wiktorsson förklarar i boken I normens öga: metoder för en normbrytande undervisning 

(2008) att den svenska lagstiftningen än så länge endast godkänner två kön, man och kvinna, 

och registreras vid födseln. Vidare menar de att genusbegreppet är viktigt att förstå i en 

samhällskontext - ”Det är i mötet med andra som vi graderas utifrån en skala för femininitet 

och maskulinitet, därefter kategoriseras vi in som antingen kvinnor eller män – även om det 

inte alltid är så enkelt.” (Brade, m.fl., 2008, s. 20). När vi talar om sexualitet inkluderar det ofta 

uppfattningen om att människor har en helt avgränsad sexuell läggning, att vi antingen är 

hetero-, bi- eller homosexuella. Däremot är många av uppfattningen att människans sexualitet 

är flytande och kan förändras. Den mer fasta synen på sexualitet betyder i förlängningen att det 

finns en enkel uppdelning av kön. ”Om vi inte tydligt kan dela in hela mänskligheten i kvinnor 

och män, hur kan vi då göra uppdelningar i hetero, homo- och bisexualitet?” (Brade, m.fl., 

2008, s. 21).  

Valet att använda ”Kostym” kan motiveras med de didaktiska frågorna. ”Kostym” är 

skriven av en svensk kvinnlig författare under mitten av 1990-talet. Novellen kan både 

innehållsmässigt och berättartekniskt belysa diskussionen kring kön, genus och sexualitet då 

jaget under hela novellen dels aldrig blir könsdefinierad, dels balanserar mellan vad som 

uppfattas som kvinnlig och manligt. Novellen kan på så sätt tolkas utifrån ett queerteoretiskt 

perspektiv (mer om detta i avsnitt 2.3 och kapitel 3). Frågor och diskussioner rörande kön, 

genus och sexualitet kan även kopplas till skolans värdegrund. Värdegrundstexten i 

gymnasieskolans läroplan beskriver att eleverna ska utveckla förståelse och medmänsklighet 

kring den här typen av ämnen (presenteras mer ingående i avsnitt 1.3) (SKOLFS2011:144, 

2011, s. 1). Utifrån dessa aspekter har vad och varför besvarats. Novellen är ett skönlitterärt 

verk och berör ämnen som kan ge eleverna självinsikt och öka deras förståelse för andra 

människor. Hur-frågan är desto svårare. Hur kan och/eller bör jag, som framtida lärare, utforma 

min undervisning kring ”Kostym”? Det är något som jag i dagsläget inte vet, och det är här min 

undersökning tar sin början.  

Jag har identifierat tre teorier och praktiker för att på bästa sätt besvara frågan. Litteratur-

didaktik som behandlar hur man bör arbeta med litteraturundervisning i skolan, queerteori 

vilken förklarar kön, genus och sexualitet och normkritisk pedagogik som behandlar kunskap 

om hur man bör lägga upp undervisning om ämnen som kan kopplas till skolans värdegrund 

och demokratiuppdrag. Jag tror även att en förståelse för hur olika verksamma lärare arbetar 

med novellen kan bredda perspektivet och bidra med skolförankring. Denna uppsats kommer 

att utgå från teorierna litteraturdidaktik och normkritisk pedagogik som tillsammans med 

queerteori bildar ett teoretiskt ramverk. Tillsammans med en tolkning av ”Kostym” samt inter-
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vjuer med lärare som arbetar med novellen kommer teorin att ligga till grund för att ta reda på 

hur ”Kostym” kan användas och hur normer kring kön, genus och sexualitet behandlas i 

undervisningen. Brade m.fl. definierar normer som ”underförstådda och allmänt delade regler 

för hur vi ska bete oss mot varandra samt tycka och tänka i olika frågor.” (Brade, m.fl., 2008, 

s. 18) Normer förklaras ytterligare i Skola i normer (2020) red. Lena Martinsson och Eva 

Reimers, professorer i genusvetenskap och pedagogiskt arbete. Normer pekar på det som anses 

vara ”normalt” i samhället, och samtidigt det som anses vara ”icke-normalt” som då skiljs ut 

som mindre önskvärt. Genom att granska normer kan man lättare uppmärksamma kränkningar 

och diskriminering av de, den eller det som anses falla utanför normernas och samhällets 

gränser. Normer förändras över tid och ser olika ut i olika kulturer (Skola i normer, 2020, ss. 

11-12). Undersökningen utgår från ett enskilt verk för att se hur en undervisning mest 

fördelaktigt inkluderar de normer som behandlas. Däremot finns en strävan om att uppsatsen 

ska landa i en mer generell slutsats om hur man som lärare kan arbeta normkritiskt i 

litteraturundervisningen. Det finns alltså en förhoppning om att du, som läsare av denna 

uppsats, får med dig verktyg att applicera även på andra skönlitterära verk.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare kan utforma en normkritisk 

litteraturundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Uppsatsen undersöker hur svensklärare 

med hjälp av Ninni Holmqvists novell ”Kostym” arbetar med värdegrunds- och queerfrågor.   

 

Frågeställningar 

- Hur arbetar svensklärare med novellen ”Kostym”? 

- Hur behandlar de normer om kön, genus och sexualitet i arbetet med novellen?  

- På vilket sätt kan litteratur bidra till arbetet med värdegrundsfrågor och normkritik i under-

visningen i svenska?  

1.2 Metod och material 

Den metod som används är en kvalitativ metod som inkluderar förstudier, litteraturanalys och 

semi-strukturerade intervjuer. En kvalitativ metod lämpar sig när man vill veta hur något sker 

eller upplevs. Detta beskrivs i Steinar Kvales, professor i pedagogisk psykologi, och Svend 

Brinkmanns, professor i allmänpsykologi och kvalitativa metoder, Den kvalitativa 

forskningsintervjun (2014) (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 160). Monika Dalen, professor i 

specialpedagogik, presenterar en forskningsprocess i Intervju som metod (2011) som passar vid 
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arbetet med kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa intervjun är lämplig då målet är att få ”insikt 

om informantens egna erfarenheter, tankar och känslor” (Dalen, 2011, s. 9). Den semi-struktu-

rerade intervjun är den mest använda formen i kvalitativa intervjuer och samtalet är då inriktat 

på i förväg bestämda ämnen (Dalen, 2011, s. 31).  Dalens forskningsprocess inkluderar åtta 

steg. Denna uppsats har inspirerats av hennes process, men då det inte krävts någon ansökan 

om tillstånd har forskningsprocessen i denna uppsats endast sju steg. (Dalens modell för 

forskningsprocessen återfinns i sin helhet i bilaga 1.)  

 Forskningsprocessens första steg var att övergripande planera hur undersökningen skulle 

få ett didaktiskt fokus med utgångspunkt i ”Kostym”. Som inledningen beskriver identifierades 

den teoretiska referensramen utifrån novellens innehåll, queerteori, och de teorier som kan 

hjälpa till att besvara hur arbetet med novellen bör se ut i svenskundervisningen, litteratur-

didaktik och normkritisk pedagogik. Ett preliminärt syfte och frågeställningar formulerades i 

detta steg. Därefter påbörjades förarbetet med den teoretiska referensramen, tidigare forskning 

och ”Kostym”. Den tidigare forskningen inkluderar queerteoretiska och normkritiska 

perspektiv på litteratur samt forskning om Ninni Holmqvists novellsamling. Insamlingen av 

den teoretiska referensramen och den tidigare forskningen skedde genom läsning av 

facklitteratur samt Skolverkets kursplan i svenska och läroplan för gymnasieskolan. Förarbetet 

med ”Kostym” skedde i tre steg. Det första steget var att kortfattat beskriva handlingen. I det 

andra steget analyserades novellen med inspiration av det analysschema för prosa som 

presenteras av Ann Boglind, universitetslektor i svenskämnets didaktik, och Anna Nordenstam, 

professor i litteraturvetenskap, i Från fabler till manga 2. Litteraturhistoriska och didaktiska 

perspektiv på ungdomslitteratur (Boglind & Nordenstam, 2016, s. 127). Det sista steget var 

dels att sammanfatta Anna Nordenstams tolkning av novellen i kapitlet ”’Tar på mej kavajen’. 

Om genus och sexualitet i Ninni Holmqvist novell ’Kostym’”, dels att tolka den utifrån aspekter 

den teoretiska referensramen. 

 Det andra steget i forskningsprocessen behandlade urvalet av informanter. Den urvals-

strategi som använts är ett kriteriebaserat urval där informanterna ska uppfylla specifika 

kriterier, vilket beskrivs i Forskningsmetoder för lärarstudenter av Line Christoffersen, fil. dr 

i marknadsföring, och Asbjørn Johannessen, sociolog (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 

56). Den urvalsgrupp som var av intresse för undersökningen är lärare. Det var tre kriterier som 

dessa lärare behöver uppfylla, för det första att de undervisar på gymnasiet, för det andra att de 

undervisar i svenska och för det tredje att de använder novellen ”Kostym” i sin undervisning. 

Informanterna i denna undersökning var alltså fyra svensklärare på gymnasiet som använder 

”Kostym” i sin undervisning.  
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 Det tredje steget var att utforma en intervjuguide. En sådan behövs i alla intervju-

processer, speciellt dem som är semi-strukturerade och är utformad efter centrala teman. Dessa 

inkluderar olika frågor som ska täcka de områden som är relevanta för studien (Dalen, 2011, s. 

31). Utformandet av intervjuguiden följer Dalens exempel, se bilaga i Intervju som metod 

(Dalen, 2011, s. 131). Uppsatsens tre frågeställningar hjälpte till att formulera kategorier som 

frågorna kategoriseras i. Dessa är ”Kostym” i undervisningen, elevers reaktion på ”Kostym” 

och förening av normkritik, värdegrund och litteraturstudier. (Se bilaga 2 för intervjuguiden.) 

 Det fjärde steget behandlade genomförandet av intervjuerna. Intervjuerna skedde på di-

stans via Zoom, en plattform för videosamtal, och tog cirka 30–40 minuter. De spelades in via 

Zooms egen inspelningsfunktion då det är viktigt vid tolkningsstadiet att ha tillgång till 

informanternas egna ord (Dalen, 2011, s. 33). Specifik dag och tid bestämdes ungefär en till två 

veckor före intervjun. Då fick informanterna tillgång till intervjuguiden, på efterfrågan av en 

av informanterna, och de förbereddes dessutom på att intervjun skulle spelas in, med deras 

godkännande. Under intervjuerna fördes minnesanteckningar, såsom iakttagelser eller tankar, 

som kompletterar inspelningen. (Dalen, 2011, s. 67).  

 Processens femte steg innebar bearbetning av det insamlade materialet. Direkt efter 

intervjuerna gjordes en övergripande transkribering och sammanställning av inspelningen och 

minnesanteckningarna. Detta skedde utifrån intervjuguiden som på så sätt sammanfattade infor-

manternas svar. Enligt Dalen är det en fördel att bearbeta det insamlade materialet så fort som 

möjligt efter intervjuerna, då återgivningen kan bli som mest lik det som informanterna faktiskt 

sa (Dalen, 2011, s. 69).   

 Det sjätte steget var att analysera och redovisa intervjumaterialet utifrån en kodnings-

process av intervjuerna och minnesanteckningarna. Detta innebar en systematisk genomgång 

av materialet för att identifiera ämnen eller kategorier som kunde bidra med nya perspektiv av 

materialet (Dalen, 2011, ss. 74-79). Därefter redovisades resultatet utifrån en tematisering av 

informanternas svar kopplad till den systematiska genomgången (Dalen, 2011, s. 84). Den 

systematiska genomgången hjälpte till att ordna svaren i nya kategorier och i vilken ordning 

dessa bör presenteras i resultatavsnittet. Resultatet har delats in i tre huvudteman, det vill säga 

lärarnas arbete med ”Kostym”, litteratursamtalets innehåll och normkritik i undervisningen. 

 Det sista steget i forskningsprocessen var att analysera och diskutera resultatet och upp-

satsen som helhet utifrån den teoretiska referensramen och dra slutsatser. Detta gjordes genom 

en systematisk genomläsning av den teoretiska referensramen och resultatet. Diskussionen 

redovisades utifrån uppsatsens tre frågeställningar. Till sist sammanfattades uppsatsens resultat 
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i en lista med råd när man som lärare vill arbeta med en normkritisk litteraturundervisning samt 

en avslutande slutsats.  

 
1.2.1 Metoddiskussion  

Den kvalitativa metoden har gjort det möjligt för flexibilitet och tolkning i flera led. Dessa 

tolkningar har gjorts enbart av mig, vilket medför att andra tolkningar av materialet kan göras. 

Under arbetet med uppsatsen har det pågått en diskussion, mellan mig och min handledare, 

kring balansen mellan teori och empiri, alltså mellan den teoretiska referensramen, analys samt 

tolkning av novellen och intervjuerna. Den teoretiska referensramen har givits relativt stort 

utrymme i uppsatsen. Den avvägningen har gjorts då den teoretiska referensramen är viktig för 

att förstå både hur litteraturdidaktik och normkritisk pedagogik kan användas i undervisningen 

och på vilka arbetssätt och kunskaper som kan hämtas från intervjuerna och analysen av 

”Kostym”.  

Eftersom informanterna endast är fyra stycken lärare kan resultatet delvis ge en varierad 

bild av hur arbetet med novellen kan se ut. Lärarna arbetar på olika skolor och med olika 

elevgrupper vilket ger resultatet både bredd och ökar dess validitet. Då en del av syftet är att 

undersöka hur en normkritisk litteraturundervisning kan se ut skulle även andra verk än 

”Kostym” kunnat inkluderas i undersökningen. På grund av brist både på tid och utrymme har 

en avgränsning gjorts att endast behandla ”Kostym”.  

En annan avgränsning gäller urvalet av informanter. Det är endast lärare som deltar i 

studien och inte elever och lärare. Till en början fanns en idé att elever skulle delta i 

undersökningen men det förändrades när syftet med uppsatsen specificerades. Kärnan i denna 

uppsats är att undersöka hur en normkritisk litteraturundervisning kan och bör se ut. För att få 

reda på detta behövs lärarnas kunskaper och en god förståelse för den teoretiska referensramen.  

 
1.2.2 Material  

Det material som används är i första hand intervjuer med verksamma lärare, facklitteratur och 

Ninni Holmqvists novell ”Kostym”. Dessutom används Skolverkets styrdokument, skollagen 

och diskrimineringslagen samt ett fåtal studentuppsatser. Nedan beskrivs Holmqvists liv och 

författarskap och de deltagande lärarna introduceras.   

 Ninni Holmqvist föddes i Lund år 1958 och växte upp i och utanför Malmö. 1988 började 

hon skriva på heltid; innan dess hade hon arbetat som bland annat vårdbiträde. Holmqvist 

utbildade sig i skrivande på Skurups folkhögskola och Biskops-Arnö samt på 

författarutbildningen Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet (Författarcentrum, u.å.). 
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Holmqvist beskriver sitt skrivande som en plats där hon kan vara hårdhänt utan att skada någon 

annan person i verkligheten eller sig själv. Hon skriver också om rädsla samt om att överleva 

eller att inte överleva och om att klara sig själv (Holmqvist, 1995a, s. 28). Kostym var den 

novellsamling som Holmqvist debuterade med och skrev sedan flera novellsamlingar innan 

romanen Enhet gavs ut år 2006. Holmqvist är också verksam som översättare, framför allt från 

danska och engelska till svenska (Nordstedts, u.å.).   

 Uppsatsens informanter är fyra gymnasielärare som undervisar på olika skolor med olika 

elevgrupper. Kontakten med lärarna har gått till på två olika sätt. Två av lärarna har tillfrågats 

via mail genom kontakter från VFU-kurserna. De andra två lärarna tillfrågades via ett inlägg i 

Facebook-gruppen ”Svensklärarna” om de använde ”Kostym” i sin undervisning och hade 

möjlighet att delta i en intervju. Lärare 1 arbetar sedan fem år tillbaka på ett yrkesgymnasium i 

naturbruk och har små elevgrupper som till största delen består av flickor. Eleverna kommer 

från hela Sverige och det är en blandad elevgrupp på varierad kunskapsnivå. Lärare 2 har arbetat 

med novellen på två skolor och beskriver de båda elevgrupperna som åtskilda. Den nuvarande 

skolan är en större kommunal gymnasieskola och läraren undervisar för det mesta på praktiska 

program men även på teoretiska. Eleverna kommer från staden men också från den 

omkringliggande landsbygden. Den tidigare skolan var även den en större kommunal 

gymnasieskola med endast högskoleförberedande program. Lärare 3 har arbetat med ”Kostym” 

till och från sedan tidigt 2000-tal och beskriver sina elever som studiemotiverade och 

intresserade av vad som behandlas i undervisningen. Lärare 4 arbetar på en större skola och 

undervisar främst på byggprogrammet men även på handels- och ekonomiprogrammet. Lärare 

4 har arbetat med novellen i ett större moment på handelsprogrammet och endast med ett fåtal 

elever på byggprogrammet. När lärare 4 redogör för sina erfarenheter hänvisar hen främst till 

undervisningen på handelsprogrammet.   

 
1.3 Bakgrund  

Detta avsnitt presenterar Skolverkets styrdokument kopplat till litteraturdidaktik och norm-

kritisk pedagogik. Dessutom beskrivs regeringens nya direktiv angående obligatorisk sex- och 

samlevnadsundervisning på lärarutbildningen.  

Enligt gymnasieskolans läroplan ska skolan förmedla både kunskaper och demokratiska 

värderingar (SKOLFS2011:144, 2011, ss. 2-4). Detta brukar kallas för skolans dubbla uppdrag 

eller kunskaps- och demokratiuppdraget. Litteraturundervinsingen är en del av kunskaps-

uppdraget i svenskkurserna och kursplanen tar upp det som litteraturundervisningen ska 

behandla, nämligen att eleverna ska ”läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från 
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olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män” (Skolverket, 2011b, s. 2). I 

kunskapskraven för svenska 12 för betyget C står det att ”Eleven reflekterar också över innehåll 

och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp” (Skolverket, 2011b, s. 4). 

Det betyder att eleverna ska utveckla ett litteraturanalytiskt metaspråk i kursen. Något som 

kursplanen inte svarar på är vad som explicit ska läsas och mer i detalj hur arbetet ska utföras. 

Detta gör inte heller svenskämnets kommentarmaterial från Skolverket. Där står det att ”val av 

skönlitterära verk och författarskap som studeras är inte reglerat” (Skolverket, 2011a, s. 1). 

Kommentarmaterialet ger däremot lärare riktlinjer i hur upplägget av litteraturstudier där 

svenska 1 ska fokusera på det allmänmänskliga i tid och rum. Det står också att ”[d]et finns 

möjlighet att anpassa urval av litteratur och författare till elevernas intresse, program och inrikt-

ningar” (Skolverket, 2011a, s. 1). Detta innebär att vilken litteratur som undervisningen be-

handlar är upp till varje lärare så länge kursplanen följs. Litteraturvalet och arbetet med 

litteraturen blir alltså en del av lärarnas yrkesmässiga autonomi. Som tidigare nämnts i inled-

ningen ska skönlitteratur också ses som ett redskap för självinsikt och förståelse för andra män-

niskor genom att utmana tankesätt och ge nya perspektiv (Skolverket, 2011b, s. 1).  

I skolans demokratiuppdrag finns det tydliga likheter med den normkritiska pedagogiken. 

(Vad normkritisk pedagogik är kan variera och preciseras ytterligare i avsnitt 2.2). 

Övergripande kan normkritisk pedagogik förklaras med att den belyser normer, arbetar för att 

motverka diskriminering och kränkningar samt att stärka värdegrunds- och likabehandlings-

arbetet. Skollagen, diskrimineringslagen och skolans läroplan är styrdokument som styr skolans 

arbete med dessa ämnen. I skollagen (SFS2010:800) kapitel 1. 5§ finns formuleringen:  
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska 
främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. (SFS2010:800, 
2010) 

Det är på dessa grunder som skolan ska bedriva sin verksamhet. Människors lika värde och de 

mänskliga rättigheterna är två grundstenar som utbildningen ska vila på. Dessutom ska den 

aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Skollagens sjätte kapitel berör just detta. 

Två relevanta paragrafer är 2§ som angående diskriminering hänvisar till diskrimineringslagen 

(2008:567) och 6§ där det står att huvudmannen ska se till att det pågår ett målinriktat arbete 

för att förebygga kränkande behandling (SFS2010:800, 2010).  

 Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) kap 1. 1§ tar upp de sju diskrimineringsgrunderna 

som finns i Sverige: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

 
2 Då informanterna använder ”Kostym” i kursen svenska 1 har fokus lagts på denna kurs.  
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eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen har som ända-

mål att motverka diskriminering och främja allas lika rättigheter och möjligheter. Lagen 

beskriver också vad som avses med sex av de sju diskrimineringsgrunderna (ej religion eller 

annan trosuppfattning) i 5§ och vad som avses med diskriminering i 4§. Tre av diskriminerings-

grunderna är mer relevanta för detta arbete och beskrivs ytterligare. Kön avser att någon är 

kvinna eller man. Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att någon inte identifierar 

sig som man eller som kvinna eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att 

tillhöra ett annat kön än man eller kvinna och sexuell läggning inkluderar homosexuell, 

bisexuell eller heterosexuell läggning (SFS2008:567, 2008).  

I läroplanen för gymnasieskolan presenteras skolans värdegrund och precis som 

skollagen betonar den alla människors lika värde, jämställdhet och demokratiska värderingar. 

Dessutom understryker den att skolans uppgift är att aktivt motverka kränkande behandling och 

diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna (SKOLFS2011:144, 2011, s. 1). 

Gymnasieskolan har också i uppdrag att:  
till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. 
Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i 
samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 
alla omfattas av. (SKOLFS2011:144, 2011, ss. 2-3).  

Skolans värdegrund sammanfattar skolans dubbla uppdrag. Skolan ska dels vara kunskaps-

utvecklande, dels förbereda elever för att verka i ett samhälle som grundas på demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna.  Dessutom står det att läraren ska ”öppet redovisa 

och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar och problem-

ställningar samt konsekvenserna av dessa” (SKOLFS2011:144, 2011, s. 8).  

 Trots att skolans värdegrund ska integreras i alla ämnen har studier visat att lärare känner 

sig osäkra i arbetet med sex och relationer. Detta har lett till att regeringen år 2020 tog ett beslut 

om att nya examensmål ska införas på lärarutbildningen för att säkerställa lärares kunskaper 

inom dessa ämnen (Regeringskansliet, 2020). Regeringens beslut motiveras och förtydligas i 

rapporten Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i 

lärarutbildningarna (2020). Beslutet grundar sig bland annat på granskningen Sex- och 

samlevnadsundervisningen (2018) där grundskolans och gymnasieskolans sex- och 

samlevnadsundervisning undersöks av Skolinspektionen och enkätstudien Sexualitet och hälsa 

bland unga i Sverige UngKAB15 – en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 

16–29 år (2017) utförd av Folkhälsomyndigheten under år 2015. Skolinspektionens granskning 

visar att sex- och samlevnadsundervisningen är bredare och mer ämnesintegrerad idag än i 

tidigare studier. Däremot finns det ett behov av kompetensutveckling hos lärarna gällande bland 
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annat normmedvetenhet, HBTQ3-frågor samt förmågan att hantera kontroversiella frågor i 

undervisningen. Skolinspektionen menar att om inte lärarnas kunskaper utvecklas inom om-

rådet kan det leda till att eleverna ”inte får kunskaper inom hela det område som ryms inom 

begreppet och att eleverna inte får utveckla ett förhållningssätt till frågor som rör sexualitet, 

identitet och relationer som stämmer överens med skolans värdegrund” 

(Utbildningsdepartementet, 2020, ss. 23-24). Studierna visar dessutom att eleverna efterfrågar 

mer undervisning om just kön, genus och identitet och att deras möjligheter att reflektera över 

sexualitet, identitet och normer är begränsade. För att tillgodose elevernas behov behöver 

lärarna ytterligare kunskaper (Utbildningsdepartementet, 2020, s. 24). I rapporten förtydligas 

även att sex- och samlevnadsundervisningen är ett ämnesövergripande kunskapsområde som 

ska inkluderas i undervisningens olika ämnen då det är ett brett kunskapsområde med olika 

perspektiv. Dessutom har alla lärare ett ansvar att utifrån skolans värdegrundsarbete behandla 

delar av kunskapsområdet så som normer, rättigheter och jämställdhet 

(Utbildningsdepartementet, 2020, ss. 24-25).   

 
1.4 Tidigare forskning  

Avsnittet behandlar tidigare forskning om queerteoretiska, eller genusvetenskapliga, och 

normkritiska perspektiv på litteratur samt det som tidigare har skrivits om både novellsamlingen 

Kostym och titelnovellen ”Kostym”. 

 
1.4.1 Genusvetenskapliga och queerteoretiska perspektiv på litteratur  

Avsnitt 2.3 beskriver queerteori mer i detalj och visar på hur queerteorin har sin grund i den 

genusvetenskapliga forskningen. Därför kommer detta avsnitt lyfta fram olika antologier där 

genusvetenskapliga och queerteoretiska perspektiv appliceras på litteratur.  

I antologin Fält i förvandling: genusvetenskaplig litteraturforskning (2013) beskriver 

bland andra Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap med inriktning mot genus-

forskning, och Annika Olsson, fil. dr i litteraturvetenskap och lektor i genusvetenskap, hur 

genusvetenskaplig litteraturforskning utvecklats ur den så kallade kvinnoforskningen eller 

feministiska litteraturforskningen under 1970- och 1980-talet. Den genusvetenskapliga forsk-

ningen utvecklades snabbt och vidgades från att tidigare fokuseras på kvinnan till könets 

 
3 I uppsatsen används olika varianter av detta begrepp såsom HBT, HBTQ, HBTQIA+ då det är ett ständigt 
utvecklade paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, trans-personer, queera, intersexpersoner och 
asexuella. Pluset visar att det finns fler uttryck eller läggningar än de som bokstäverna representerar som 
också är inräknade i begreppet (Uppsala tjej- och transjour, u.å.) Då det är ett begrepp som förändras har fler 
bokstäver och grupper inkluderats i begreppet.  
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betydelse för alla människor (Larsson, 2013, ss. 31-34). Den feministiska litteraturforskningen 

arbetade med att synliggöra, analysera och diskutera hur kön och genus fick för betydelse i 

litteraturen. Deras ambition var dessutom att skriva in kvinnliga författare i den annars mans-

dominerade litteraturhistorien. I takt med att den genusvetenskapliga litteraturforskningen 

utvecklades lades allt mer fokus på diskussionen kring kön och genus ur ett intersektionellt 

perspektiv kopplat till litteraturvetenskapens centrala begrepp såsom litteratur, text, författar-

skap, kanon och genre (Olsson, 2013, s. 64). Antologin består av tjugofem texter som behandlar 

olika inriktningar och aspekter av de genusvetenskapliga perspektiven på litteraturforskning 

som utvecklas de senaste åren. De fokuserar bland annat på författarskap, enskilda texter samt 

litterära fält och institutioner. Det finns även andra antologier som beskriver hur detta fält 

utvecklas och undersöks. Tre av dessa är Moderniteter: Text, bild, kön. En vänboktill Ingrid 

Holmquist (2008), Genusvetenskapliga litteraturanalyser (2010) och Queera läsningar 

[litteraturvetenskap möter queerteori] (2012). 

I Moderniteter samlas tjugoen essäer som tillsammans visar på genusforskningens bredd. 

I förordet beskrivs essäernas innehåll. ”Text, bild och kön är bidragens gemensamma teman – 

från 1800-talets salongskultur till 2000-talets subjekts- och könskategorier i samtida fotokonst, 

och från kvinnligt till queer” (Moderniteter: Text, bild, kön. En vänbok till Ingrid Holmquist, 

2008, s. 8). I denna antologi samt i Genusvetenskapliga litteraturanalyser återfinns Anna 

Nordenstams kapitel om ”Kostym” som behandlas i andra delar av denna uppsats.  

Antologin Genusvetenskapliga litteraturanalyser samlar tretton studier inom ämnet och 

visar på dess bredd och utveckling. Texterna behandlar dels frågor om kritik, kanon och 

litteraturhistorieskrivningen samt problem inom den feministiska litteraturforskningen, dels 

analyser av olika skönlitterära texter från 1880-talet och framåt. Dessa analyser är inriktade på 

bland annat sexualitet, utopi och ironi, maskulinitet samt intersektionalitet. Texterna ska också 

visa på den förskjutning som skett inom de genusvetenskapliga litteraturanalyserna från kön till 

genus, där kön är en av flera aspekter och hur dessa aspekter kan samverka ur ett intersektionellt 

perspektiv. Texterna beskriver även hur fältet har utvecklats och vilken diskussion som idag 

sker rörande bland annat begrepp och fokusområden (Genusvetenskapliga litteraturanalyser, 

2010, ss. 7-12).  

Queera läsningar [litteraturvetenskap möter queerteori]  diskuterar den queera läsningen 

ur olika perspektiv. I antologin samlas tolv texter som försöker förena queerteoretiska 

perspektiv med litteraturvetenskapliga metoder. Litteraturvetenskapen kan bidra med redskap 

för att se hur queer skapas med hjälp av berättarstrategier, fokalisering och stilistiska medel. 

Queerteoretiska perspektiv kan i sin tur öppna upp för nya tolkningar och infallsvinklar samt 
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förståelse för hur normer inte bara påverkar vår läsning av texter utan också formar vår littera-

tursyn. Queera läsningar är en ”läsning som tar fasta på textens tystnader, det den samtidigt 

avslöjar och döljer, och inte minst det som framstår som avvikande och udda och som bryter 

mot normativa uppfattningar om kön och sexualitet” (Queera läsningar [litteraturvetenskap 

möter queerteori], 2012, s. 10).  

Dessa fyra antologier visar tillsammans upp den bredd som forskningsfältet genus-

vetenskaplig och queerteoretisk litteraturforskning har samt på intresset och behovet av detta 

fält. Antologierna visar dessutom på hur många forskare som är involverade och aktiva inom 

det. Däremot saknar de flesta av texterna i dessa antologier didaktiska perspektiv.  

 
1.4.2 Normkritiska perspektiv på litteratur  

De antologier som presenteras i föregående avsnitt kan man säga på ett eller annat sätt utgår 

ifrån en normkritisk läsning för att uppmärksamma hur kön och genus kommer till uttryck i 

olika texter. Mia Österlund, docent i litteraturvetenskap, nämner bland annat kopplingen mellan 

queerteori och normkritisk pedagogik i artikeln ”Normkreativitet i klassrummet” i kultur-

tidskriften Arena (2019). Österlund menar att den normkritiska pedagogiken grundar sig bland 

annat i queerpedagogiken då båda diskuterar normaliseringsprocesser och sexualitet. Vidare 

hävdar Österlund att ett normkritiskt arbetssätt i undervisningen bland annat handlar om val av 

skönlitteratur som förhåller sig kritisk till samhällets normer. Dessutom vikten av att läsa texten 

utifrån normkritiska perspektiv för att på så sätt ”förhålla [sig] öppet undersökande till de 

normer, strukturer, maktordningar som omgärdar våra liv och som kommer till uttryck eller 

undersöks i skönlitterära texter” (Österlund, 2019, s. 9). I förlängningen handlar det om att tillse 

att det finns queera element bland läslistorna och att ge eleverna verktyg att se från andra 

perspektiv än det automatiserade heteronormativa och att tänka kritiskt (Österlund, 2019). Mia 

Österlund har också skrivit avhandlingen Förklädda flickor: könsöverskridning i 1980-talets 

svenska ungdomsroman (2005). Avhandlingen kan kortfattat beskrivas som att den undersöker 

hur könsförklädnad representeras i svensk ungdomsroman och hur det kommer till uttryck där 

könsstukturer synliggörs och problematiseras. Till grund för avhandlingen ligger elva romaner 

som är skrivna av både manliga och kvinnliga författare. Österlund utgår ifrån queerteori för 

att visa på hur kön och makt hänger ihop och kommer till uttryck i romanerna (Österlund, 2005).  

 

1.4.3 ”Kostym”  

Ninni Holmkvists novellsamling Kostym omskrevs i både storstads- och landsortstidningar vid 

debuten. Novellsamlingen fick överlag goda recensioner. De flesta recensenter uppfattade att 
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huvudpersonerna i samtliga noveller är kvinnor eller kanske samma kvinna, även jaget i 

titelnovellen. Göteborgs-Postens recensent Jan Arnald är den enda som beskriver jaget på ett 

annat sätt. Han menar att novellen ”leker en ofta blodigt allvarlig lek med könsrollsmönstren. 

Allt är möjligt – allt är omöjligt” (Nordenstam, 2008, s. 55). De flesta recensioner 

uppmärksammar också novellernas balans mellan vad som är kvinnligt och manligt, men tolkar 

detta utifrån en heteronormativ syn med antagandet att jaget är kvinna (mer om tolkning av 

novellen i kapitel 3).  

Anna Nordenstams kapitel ”’Tar på mej kavajen’. Om genus och sexualitet i Ninni 

Holmqvist novell ’Kostym’” i Moderniteter och Genusvetenskapliga litteraturanalyser 

beskriver en analys och tolkning av novellen utifrån genus- och queerteoretiska perspektiv samt 

omvärldens reaktioner. De slutsatser som Nordenstam gör är att novellen kan läsas på olika sätt. 

Antingen kan den ses som en uppgörelse med våra traditionella genusföreställningar om vad 

som uppfattas som kvinnligt och manligt eller med föreställningen hur en kvinna och man ska 

föra sig och ha för yttre attribut, eftersom frågor om jagets genustillhörighet och sexuella begär 

väcks. Novellen kan också läsas som att den kvinnliga huvudkaraktären utmanar samhällets 

genus- och sexualitetsföreställningar framför allt om man ser till novellsamlingen i stort, där de 

flesta huvudkaraktärer är kvinnor, och till omslaget som pryds av en kvinna och ett barn samt 

baksidestexten. Något som Nordenstam betonar i avslutningen är ”om och varför det är så 

viktigt med kategoriseringar. Måste det vara antingen-eller, kan det inte få vara både-och?” 

(Nordenstam, 2008, s. 55). Nordenstams avslutning är extra intressant då hon lyfter två olika 

tolkningsmöjligheter men också tanken om varför vi måste kategorisera andra människor. 

Nordenstams text fungerar väl som avstamp för att kunna diskutera olika tolkningar av novellen 

i ett undervisningssammanhang och även om hon nämner att den används i lärarutbildningen 

vid flera av landets universitet och högskolor behandlar hon inte hur eller varför den kan an-

vändas i undervisningen i gymnasieskolan.  

Maria Österholms, litteraturvetare och universitetslektor i genusvetenskap, 

magisteruppsats ”Äckliga flickor och brutala blommor – feministisk skönlitteratur i det sena 

1900-talets Sverige” (2005) har som syfte att undersöka vad feministisk skönlitteratur är, hur 

den diskuterats och kommer till uttryck i Sverige under sent 1900-tal. Uppsatsen baseras på 

forskningsöversikt, minnesarbete med en grupp litteraturintresserade feminister och 

litteraturanalyser. Ninni Holmqvist och novellsamlingen Kostym omnämns och analyseras 

kortfattat. Österholm skriver att Holmqvist är den författaren under 1990-talet som på allvar 

ifrågasätter det dikotoma tänkandet gällande genus och sexualitet och som rör sig i ett litterärt 

rum som Österholm benämner queer. (Queer definieras i avsnitt 2.3.) Vidare tar Österholm upp 
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hur Holmqvists huvudpersoner inte följer de gränser som finns för en kvinna eller en identitet; 

de befinner sig alltså i gränslandet både-och och varken-eller (Österholm, 2006).  

 Studentuppsatsen ”Både-och/varken eller- en studie i Ninni Holmqvists novellsamling 

Kostym” (2009) är skriven av Martina Hansson och Carolin Hedendahl vid Högskolan i 

Halmstad, sektionen för lärarutbildningen. Den har som syfte att undersöka hur tematiken både-

och/varken-eller, ett gränsland mellan olika dikotomier exempelvis man – kvinna och hetero-

sexuell – homosexuell, kommer till uttryck i novellsamlingen och hur den kan tolkas. De ana-

lyserar och tolkar sex av Holmqvists noveller, ”Kostym” är en av dem, utifrån feministiska, 

queerteoretiska, postkoloniala, eko-feministiska och genusvetenskapliga perspektiv. Dessutom 

beskriver de Holmqvists berättarteknik utifrån litteraturanalytiska termer samt både redovisar 

och resonerar kring Nordenstams tolkning av novellen. Deras analys och tolkning utgår från 

Nordenstams som anser att jaget kan tolkas som en kvinna men ställer sig emot Nordenstams 

hållning att det också kan vara en man. Detta, argumenterar de, då Holmqvists betoning av vissa 

av jagets handlingar inte hade varit uppseendeväckande ifall jaget varit en man. Deras slutsats 

är därför att jaget i novellen är en kvinna, med ett androgynt utseende, som i slutet av novellen 

träder in i en mansroll vilket symboliseras av jaget klädd i Bobs kostym (Hansson & Hedendahl, 

2009). Hanssons och Hedendahls uppsats bidrar med olika tolkningsperspektiv på ”Kostym” 

och flera av Holmqvists andra noveller. Däremot finns det inget didaktiskt perspektiv i deras 

uppsats då den är mer analytisk. Jag ställer mig också frågande till deras syn på endast två 

könsidentiteter och deras tolkning att jaget måste vara en kvinna.    

 
1.5 Disposition  

Uppsatsens disposition är upplagd på följande sätt. Det andra kapitlet beskriver den teoretiska 

referensramen, litteraturdidaktik, normkritisk pedagogik och queerteori. Därefter i kapitel tre 

presenteras ”Kostym” mer ingående samt en analys och tolkningar av den. I kapitel fyra 

redovisas de fyra intervjuer som genomförts med lärare. I kapitel fem diskuteras intervjuerna i 

förhållande till det teoretiska ramverket samt en konkret lista på råd i det normkritiska litteratur-

arbetet tillhandahålls. I det sjätte kapitlet presenteras uppsatsens slutsats, utvecklingspotential 

och vidare forskning.  
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2. Teoretisk referensram  
De teoretiska perspektiv som presenteras är litteraturdidaktik, normkritisk pedagogik och 

queerteori. Dessa teorier hjälper till att motivera valet att använda novellen i svenskunder-

visningen. Litteraturdidaktik redogör för hur man kan arbeta med litteratur i undervisningen, 

normkritisk pedagogik hjälper till att förstå hur lärare bör lägga upp sin undervisning kring 

bland annat värdegrundsfrågor och queerteorin behandlar diskussionen kring kön, genus och 

sexualitet.  

 

2.1 Litteraturdidaktik  

För att förstå vad litteraturdidaktik är kan det vara bra att ha en förståelse för begreppet didaktik. 

Gunilla Molloy beskriver i Svenskämnets roll. Om didaktik, demokrati och critical literacy 

(2017) det som att ”Didaktik handlar både om teorier om undervisning och om lärandets 

praktik” (Molloy, 2017, s. 26).  Olle Nordberg, fil.dr. i litteraturvetenskap och universitetslektor 

i svenskämnets didaktik, skriver i Litteraturdidaktik: teori, praktik, relevans, potential (2020) 

att litteraturdidaktik omfattar den litteraturundervisning som sker i skolan samt teorier, metoder, 

praktik och samspelet mellan litteraturen och dess omvärld. (Nordberg, 2020, ss. 19-21). 

Inom litteraturdidaktiken är skolans dubbla uppdrag en viktig aspekt. Molloy beskriver i 

Svenskämnets roll kopplingen mellan kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget. Hon menar 

att dessa uppdrag måste ses som en helhet, inte som separata delar. Detta lyfter även 

Skolinspektionen fram i rapporten Skolornas arbete med demokrati och värdegrund (2012). 

Den betonar att det är viktigt att eleverna vet vad som står i värdegrunden för att den ska kunna 

användas som ett verktyg i undervisningen, exempelvis vid kritisk granskning av texter. För att 

arbetssättet ska inkludera både kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget menar 

Skolinspektionen att det kan utgå ifrån ett normkritiskt perspektiv (Molloy, 2017, ss. 18-22). 

Molloy menar att det normkritiska perspektivet närmar sig förhållningssättet critical literacy. 

Kärnan i critical literacy är just att kritiskt ifrågasätta den lästa texten men också knyta samman 

texten till sådant man läst tidigare. Molloys erfarenhet är ”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 sätt att 

integrera kunskapsuppdraget med demokratiuppdraget inom ramen för ett kritiskt textarbete” 

(Molloy, 2017, ss. 22, 45-50). Genom att kritiskt granska de texter som läses och undersöka 

vad för typ av normer som döljer sig i språket kan kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget 

förenas i critical literacy-praktiker. Dessa praktiker kan jämföras med att applicera normkritiska 

perspektiv på texter (Molloy, 2017, s. 22). Uppmärksammas inte olika perspektiv på en text 
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kan normbekräftande eller kränkande tankar komma att normaliseras, och även förbises i dis-

kussioner om texten och världen (Molloy, 2017, s. 49).  En text är aldrig neutral och därför är 

det viktigt att läsaren funderar på vem eller vilka som ligger bakom texten och dess budskap. 

Det är extra viktigt att även fundera över vem eller vilka som inte representeras eller vems 

perspektiv som inte finns i texten. På så sätt kan man arbeta med ett critical literacy-perspektiv 

i undervisningen (Boglind & Nordenstam, 2016, s. 195).  

 

2.1.1 Skönlitteraturens roll i undervisningen  

Forskarna inom litteraturdidaktik, som nämns i detta avsnitt, lyfter fram olika anledningar till 

varför det är viktigt att läsa skönlitteratur i skolan. Molloy menar att den största skillnaden 

mellan läsning i skolan och läsning på elevernas fritid är att i skolan samtalar man om det lästa 

på ett annat sätt. Det är genom dessa samtal som elever kan få en fördjupad förståelse, eftersom 

de tolkar texten på olika sätt (Molloy, 2017, s. 29-30). Även Ulrika Bergmark, docent i peda-

gogik, och Sara Viklund, gymnasielärare och förstelärare i svenska, konstaterar i aktions-

forskningsprojektet Litteratursamtalets pedagogik. Relationer, lärande och utveckling (2020) 

att elever genom samtal om det lästa utvecklar förmågan att se andras perspektiv och blir mer 

öppna för andra tolkningar (Bergmark & Viklund, 2020, s. 79).  

Judith A. Langer, professor och forskare inom literacy och läsande, lyfter fram flera 

aspekter av varför litteraturundervisning är viktigt i skolan i boken Litterära 

föreställningsvärldar (2017 [1995]). Langer menar att litteraturundervisningen kan bidra med 

en särskild form av tänkande för elever – det litterära tänkandet. Detta tänkande kan komma att 

bli användbart i alla livsstadier då det kan ses som en aspekt av intelligens och bildat tänkande 

som kopplas till resonerande och problemlösande strategier. Litteraturen kan lära elever att 

utforska möjligheter och överväga alternativ. På så sätt kan litteraturen både skapa samhörighet 

och utveckla vår fantasi vilket utvecklar oss personligt, socialt och intellektuellt (Langer, 

2017[1995], ss. 17, 23). Langer menar att det litterära tänkandet vidare kan kopplas till läsarten 

möjlighetshorisont. När läsaren läser en text utforskar hen den samtidigt. Langer skriver: ”Vi 

begrundar känslor, avsikter och konsekvenser i vår jakt på den »sanna» historien, vi skapar ofta 

scenarier som ett sätt att utforska” (Langer, 2017[1995], s. 52). 

Birgitta Bommarco och Suzanne Parmenius Swärd, båda fil.dr. i svenska med didaktisk 

inriktning, betonar i Läsning, skrivande och samtal: textarbete i svenska på gymnasiet (2018), 

en annan aspekt av varför skönlitteratur bör läsas i skolan. De menar att litteratur kan användas 

som ett hjälpmedel för att diskutera olika moraliska och etiska frågor samt utveckla och utmana 

elevers tänkande kring fördomar och stereotyper (Bommarco & Parmenius Swärd, 2018, s. 88). 
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Molloy anser också att moraliska och etiska frågor har en viktig plats i undervisningen. Den 

ska öppna upp för att problematisera dessa frågor och inte att vara ställningstagande eller utgå 

från att läraren sitter inne med rätt svar. Det är viktigt för elevernas utveckling av kritiskt 

tänkande att själva få öva på att göra etiska ställningstaganden (Molloy, 2017, s. 39). Bergmark 

och Viklund tillägger att läsupplevelserna kan hjälpa elever att utvecklas till empatiska, 

toleranta och demokratiska individer. Läsningen kan på så sätt bidra till att elever utvecklas 

personligen och som samhällsmedborgare (Bergmark & Viklund, 2020, s. 12). 

Skönlitterärt läsande kan också bidra till igenkänning och identitetsskapande. Det finns 

elever som upplever att deras utanförskap förstärks av att de inte känner sig representerade i 

den litteratur som läses. Genom att läraren väljer olika berättelser, som bland annat inkluderar 

HBT-, religiösa eller politiska frågor, kan enskilda elever identifiera sig i berättelserna, och det 

kan ge avtryck på deras egen självbild (Bommarco & Parmenius Swärd, 2018, ss. 41-42).  

Bergmark och Viklund hänvisar till ämnesplanen i svenska för att besvara varför skön-

litteratur är viktigt i skolan och dess betydelse för den personliga utvecklingen (Bergmark & 

Viklund, 2020, s. 11).  
Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och 
rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur … som 
källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställnings-
världar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. (Skolverket, 2011b, s. 1) 

Litteraturläsning kan alltså bidra till att utveckla den egna identiteten och förmågan att förstå 

andra människor samt se fler perspektiv och därför ska undervisningen inkludera läsning av 

skönlitteratur.   

 
2.1.2 Litteraturdidaktik i praktiken  

Utifrån den litteratur som används i uppsatsen kan man dela in arbetet med litteratur i två delar. 

Den första delen handlar om hur själva arbetet med texten ser ut, vilket i sin tur skapar goda 

förutsättningar för litteraturundervisningens andra del, litteratursamtalet.  

I den första delen är utgångspunkten för en utvecklande litteraturundervisning att alla 

elever läser samma text. Bergmarks och Viklunds forskning visar att det gemensamma lärandet 

är centralt och sker i sociala kontexter. Läser eleverna samma text kan samtalet om den fortgå 

även utanför klassrummet (Bergmark & Viklund, 2020, ss. 91-93). Det sociala lärandet gäller 

även mellan elev och lärare, alla kan lära av och om varandra (Bommarco & Parmenius Swärd, 

2018, s. 96). Bommarco och Parmenius Swärd sammanfattar litteratursamtalets 

kunskapspotential i fem aspekter, kunskap om sig själv, om andra, om undervisningskontexten 

(litteratursamtalet), om meningsskapande lärandeprocesser och om språk och texter. 
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(Bommarco & Parmenius Swärd, 2018, ss. 56, 105-106). Nordberg anser att litteratursamtalet 

är kärnan i svenskämnet på grund av att skönlitteratur skiljer sig ifrån annan text som läses i 

skolan. Elever behöver diskutera och mötas i dessa samtal som har förmågan att kunna bli 

personlighetsutvecklande (Nordberg, 2020, ss. 78-79).  

En metod som lyfts fram som givande är att låta elever läsa en text, sedan få tid att enskilt 

reflektera och därefter diskutera i grupp. Reflektionen kan ske både skriftligt och muntligt, 

antingen hemma eller i skolan. Detta kan bidra till att få alla elever inkluderade och aktiva 

(Bommarco & Parmenius Swärd, 2018, ss. 69,101) (Nordberg, 2020, s. 75). En annan viktig 

förutsättning för en lyckad litteratundervisning är en god gruppdynamik. Upplever eleverna att 

klassrummet är en tillåtande miljö kommer de att våga dela med sig av sina erfarenheter och 

säga ifrån när de inte förstår något i texten. Från lärarens sida är det viktigt att komma med 

positiva omdömen och återkomma till det som tidigare sagts. På så sätt känner eleverna att det 

som de sagt är viktigt. Gruppsamtalen bör vara återkommande och regelbundna (Bergmark & 

Viklund, 2020, ss. 82,153).  

Langer förklarar att läsaren, för att ge mening åt det lästa, skapar olika föreställnings-

världar i arbetet med texter och beskriver hur detta kan se ut i fem faser. 
Föreställningsvärldar är dynamiska uppsättningar av sammanlänkande idéer, bilder, frågor, förväntningar, 
argument och föraningar som fyller våra tankar när vi läser, skriver, talar eller tar del av andras upplevelser 
där man uttrycker och delar med sig av tankar och tolkningar (Langer, 2017[1995], s. 28).  

Föreställningsvärldar inkluderar alltså alla de tankar och föraningar som dyker upp när man 

läser en text och kopplas samman med ens tidigare erfarenheter och sammanhang. Dessa för-

ändras under tiden och efter det vi läser samt när vi diskuterar med andra. Langer beskriver hur 

läsaren i fem återkommande faser utvecklar och förändrar föreställningsvärldarna. Langers 

tredje fas är extra intressant för denna uppsats då den handlar om att läsaren använder 

uppfattningarna av textvärlden för att öka sin egen kunskap och erfarenhet. Det handlar om att 

sätta det lästa i perspektiv i förhållande till sitt eget liv och reflektera över sina egna åsikter 

utifrån det lästa. Langer menar att potentialen i denna fas är grunden till varför vi läser och 

studerar litteratur som ett verktyg för att ordna upp vårt egna liv (Langer, 2017[1995], ss. 37, 

40-41).  

Den andra delen av hur man skapar en lyckad litteraturundervisning handlar om det som 

pågår under själva litteratursamtalet. Det liknar det dialogiska klassrummets struktur där kun-

skap skapas i öppna samtal då olika perspektiv, åsikter och värderingar lyfts fram. Elevernas 

olika erfarenheter ses som viktiga delar i detta kunskapsskapande. Läraren kan med så kallade 

autentiska frågor följa upp och integrera elevernas svar i samtalet (Bommarco & Parmenius 

Swärd, 2018, ss. 84-85). Autentiska frågor kräver att eleven reflekterar över det lästa och 
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premissen är att läraren själv inte har ett svar på frågan. Läraren deltar på samma villkor som 

eleverna och inte sitter inne med de ”rätta” svaren. Det blir då elevernas tankar som styr 

samtalet (Bergmark & Viklund, 2020, s. 156). Även Langer skriver om att elever lär i 

interaktionen med andra. Det är här som nya möjlighetshorisonter kan utforskas. Detta 

utforskande hjälper eleverna att se nya perspektiv och synvinklar och att ge dem kunskap om 

både litteraturens och livets komplexitet. Eleverna kan på så sätt utveckla förmågan att förstå 

olika människor och deras val (Langer, 2017[1995], s. 100).  

Bergmark och Viklund tar upp två andra tillvägagångssätt som kan utveckla elevernas 

kunskaper i litteratursamtalet, att behandla oklarheter i texten och så kallade miniföreläsningar. 

Genom att inleda samtalet med det som är oklart kan dels samtalen avdramatiseras och få ele-

verna att öppna upp sig, dels minska det motstånd som vissa elever känner för läsandet. Mini-

föreläsningar är ett verktyg för att kort undervisa om exempelvis ett ämne eller stilmedel som 

naturligt uppstått i samtalet. Eleverna får då möjlighet att förstå innehållet i miniföreläsningen 

i förhållande till den lästa texten. Detta kan bidra till att eleverna i ett efterföljande samtal själva 

diskuterar ämnet eller exempelvis det berörda stilmedlet (Bergmark & Viklund, 2020, ss. 

65,155-156). Till sist sammanfattar de att ett lyckat litteratursamtal kan bidra med att eleverna 

utvecklas på flera olika plan samtidigt och att skolans dubbla uppdrag främjas. 
I ett lyckat samtal lär sig elever intellektuellt, socialt och personligt. På så sätt förenas skolans uppdrag om 
kunskap och demokrati i detta arbete. Elever lär sig specifik kunskap om litteratur som en del av svensk-
ämnet. Dessutom får de också möjlighet att träna sig på att göra sin röst hörd och kritiskt granska olika 
tankar och tolkningar, vilket är viktigt för att kunna leva som en medborgare i ett demokratiskt samhälle, 
både i ett här-och-nu perspektiv och i framtiden. (Bergmark & Viklund, 2020, s. 167) 

Det finns självklart svårigheter och problem i litteraturundervisningen. Nordberg menar att 

traditionella analysmallar blir mer av en checklista för eleverna. Istället kan undervisningen 

beröra samma ämnen men utifrån andra frågor eller uppgifter (Nordberg, 2020, ss. 84-85). 

Elever läser och tolkar en text olika snabbt och på olika sätt, vilket gör att många elever får för 

lite tid till reflektion. En bidragande faktor till det kan vara att lärare vill hinna med mer än vad 

eleverna förmår under ett lektionspass (Bommarco & Parmenius Swärd, 2018, s. 69). Ofta har 

lärare som ambition att utgå ifrån elevernas tankar i samtalet men tenderar istället att ta över 

själva. Elevers lärande och egna tolkningar kan hämmas av lärarens tolkningar och fokus-

områden vilket kan göra det svårt för dem att analysera texterna. Dessa typer av samtal kan 

liknas mer vid ett förhör än ett samtal (Bergmark & Viklund, 2020, s. 59).  

 
2.2 Normkritisk pedagogik  

Janne Bromseth, köns- och sexualitetsforskare, och Frida Darj, genusvetare, skriver i inled-

ningen i antologin Normkritisk pedagogik. Makt, lärande och strategier för förändring (2010) 
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om hur begreppet normkritisk pedagogik slog igenom i Sverige. I början av år 2007 påbörjade 

en grupp forskare och praktiker, aktiva både inom den högre utbildningen, skolan, ideella för-

eningar och statliga myndigheter, ett arbete för att diskutera utbildningsstrategier kring kön- 

och sexualitetsfrågor. Den återkommande frågan var: ”Hur kan de förståelser av identitet, kun-

skap och makt som präglar queerteori användas i arbetet med lärande och förändrings-

strategier?” (Normkritisk pedagogik: Makt, lärande och strategier, 2010, s. 11). Arbetet började 

i begreppet queerpedagogik, som har sina rötter i både queerteori och i olika inriktningar inom 

kritisk pedagogik, och slutade i begreppet normkritisk pedagogik. Normkritisk pedagogik be-

skrev bättre den intersektionella maktkritiska pedagogik som utvecklades. ”Begreppet har 

fungerat som ett arbetsredskap för att visa på hur olika normer samverkar och skapar makt-

obalanser inom olika pedagogiska praktiker, samt hur man kan utmana dessa normer.” 

(Normkritisk pedagogik: Makt, lärande och strategier, 2010, s. 13). RFSL beskriver på sidan 

Begreppslista (2019) att intersektionalitet handlar om ”hur människors möjligheter och 

handlingsutrymme påverkas beroende av flera olika delar av ens identitet, till exempel 

hudfärg, sexualitet, kön, religion, funktionsförmåga och ålder” (RFSL, 2019). Vidare 

betonar Bromseth och Darj att normkritisk pedagogik är en ständigt pågående process. De 

menar också att begreppet kan ses som en lärandemetod men framför allt som en hjälp till att 

påbörja en social förändring genom lärande och utbildning (Normkritisk pedagogik: Makt, 

lärande och strategier, 2010, ss. 13-14).   

 Den kritiska och feministiska pedagogiken har gemensamt att de båda analyserar och 

kritiserar makt och normer i utbildningssammanhang. Förgrundsgestalten för den kritiska 

pedagogiken, Paolo Freire, argumenterade för hur de sociala och politiska omständigheterna 

gör att pedagogiken i sig aldrig är neutral utan påverkas av de maktförhållanden och normer 

som finns i samhället. Freire var speciellt intresserad av hur klass påverkade de marginaliserade 

gruppernas utbildningsmöjligheter. Den feministiska pedagogiken utvecklades ur Freires tan-

kar, men fokuserade under 1980-talen mer på genusperspektivet och framför allt på 

kvinnoperspektivet. Målet var jämlikhet och respekt. Queerteorin kritiserar den feministiska 

teorin, och i förlängningen den marxistiska traditionen, för att ha en för snäv syn på margina-

liserade grupper. De kan inte ses som ett enhetligt subjekt, då de har olika erfarenheter av för-

tryck och makt (Bromseth, 2019, ss. 43-45). Under tidigt 1990-tal kritiserades de feministiska 

grupperna för att inte ha ett intersektionellt perspektiv. De utgick endast från en vit, medel-

klasskvinnas perspektiv och inkludera inte andra grupper av kvinnor med annan etnicitet, sex-

ualitet eller klasstillhörighet (Bromseth, 2019, s. 52). Dessa perspektiv och ingångar har alla 
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påverkat framväxten av normkritisk pedagogik och kan hjälpa till att förstå syftet med en norm-

kritisk pedagogik.  

 
2.2.1 Normkritisk pedagogik i praktiken  

Normkritisk pedagogik omfattar många olika områden och olika forskare lyfter fram olika de-

lar eller begrepp att utgå från för att uppnå en mer normkritisk pedagogik. I detta avsnitt 

kommer olika förhållningssätt till normkritisk pedagogik att presenteras. 

Lotta Björkman, pedagog och författare med inriktning på normkritisk pedagogik, skriver 

i kapitlet ”Om att förstå vad vi inte förstår för att bättre kunna förstå – så att vi kan nå dit vi vill 

– egentligen” i Normkritisk pedagogik: perspektiv, utmaningar och möjligheter (2019) att det 

normkritiska arbetet i skolans verksamhet kan ske på fyra förändringsarenor. Dessa är fysisk 

miljö, pedagogiskt arbete, social interaktion och administration. I figur 1 presenteras de mer 

ingående, där ramfaktorer ses som yttre begränsande ramar, såsom det fysiska rummet, gruppen 

och tiden eller större samhälleliga och politiska ramar. Normkritisk pedagogik kan främja 

förändring både utåt i det externa arbetet med elever och vårdnadshavare, och inåt i det interna 

arbetet på arbetsplatsen och i organisationen. De förändringsarenor som är av intresse för denna 

uppsats är pedagogiskt arbete och social interaktion (Björkman, 2019, ss. 144-146). De kommer 

att presenteras mer ingående. De andra återfinns i figur 1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
            Figur 1: Modell för fyra förändringsarenor i en skolas verksamhet (Björkman, 2019, s. 144) 
 
Det pedagogiska arbetet har att göra med undervisningens genomförande och är kopplat till de 
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exempelvis vilket typ av material som behandlas och vikten av att visa upp en mångfald i 

undervisningen. Till detta hör också att kritiskt granska det stoff, bilder och texter som 

presenteras för att komplettera en ensidig bild. Varför-frågan kopplas till den normkritiska 

pedagogikens syfte, att se hur normer och makt samverkar och att utmana dessa. Det handlar 

också om att se sin egen roll i eventuell normbekräftande undervisning. Detta är nära kopplat 
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Barn/elev – Barn/elev 
Vuxen – Vuxen 
 

 

Blanketter 
Infomaterial 
Rutiner 

Inåt   

Arbetsplatser 
Lunch/fikarum 
Intranät 

 

”Kanon” 
Arbetsformer 
Möten 

 

Formell och informell  
social kontakt 
Vuxen - Vuxen 
 

 

Blanketter 
Stödmaterial 
Rutiner 

Ramfaktorer 
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till hur-frågan som handlar just om att styra undervisningen och göra medvetna val som utmanar 

normer och makt. Den sociala interaktionen sker ständigt och på många olika sätt mellan elever 

och vuxna i skolan. Det gäller både i formella, som klassrum, och informella, som fikarum och 

raster, sammanhang genom exempelvis ord, blickar, gester, tonlägen och kroppsspråk. Dessa 

olika typer av social interaktion kan bidra till att normer förstärks eller förändras (Björkman, 

2019, ss. 144-152).  

 Elisabet Langmann, forskare i pedagogik med inriktning på didaktiska och utbildnings-

filosofiska frågor som rör etik- och värdegrundsarbete, skriver i kapitlet ”Mellan maktkritik och 

kunskapskriser - några utmaningar för den normkritiskt inspirerade läraren” i tidigare nämnda 

Normkritisk pedagogik (2019) att normkritisk inspirerad pedagogik svarar mot ett specifikt 

utbildningsproblem. Langmann menar att detta utbildningsproblem grundar sig i ”hur lärare i 

undervisningen kan navigera mellan att å ena sidan kritisera och utmana potentiella dis-

kriminerande normer i samhället, och å andra sidan värna om och utveckla de demokratiska 

normer och värden som skolan har i uppdrag att främja och gestalta enligt läroplanen” 

(Langmann, 2019, s. 168). Läraren behöver försöka att balansera undervisningen kring 

diskriminerande normer och arbeta med de värden som framhålls som viktiga i läroplanen. 

Langmann förklarar Herner Sœverots, professor i pedagogik, sätt att förhålla sig till detta 

spänningsfält. Han kallar det för direkt och indirekt pedagogik. Med direkt normkritisk 

pedagogik menar han ett aktivt lärararbete som utgår från att kritisera normer och värderingar 

genom normkritiska metoder och övningar. Eleverna bjuds in till iscensatta kunskapskriser som 

ger dem möjlighet att se och kritisera normer och maktstrukturer (Langmann, 2019, ss. 

168,174). Kunskapskriser är ett begrepp som Langmann bland annat använder då elever, men 

också lärare, får en ”’ögonöppnare’ som får dem att börja ’se’ och kritiskt reflektera över andra 

normer som de tar för givet i samhället och i sina liv” (Langmann, 2019, s. 172). En indirekt 

normkritisk pedagogik innebär istället att ta tillvara på de stunder då kunskapskriser spontant 

uppstår i undervisningen. Det gäller då att läraren är lyhörd och uppmärksam så att 

undervisningen får ett normkritiskt fokus. När normkritiska perspektiv används som ett sätt att 

arbeta med skolans värdegrund och demokratiuppdrag är det viktigt att det både är direkt och 

indirekt arbete då båda strategierna är nödvändiga och bör samexistera. (Langmann, 2019, ss. 

168, 174).  

 Kevin Kumashiro, utbildningsvetare, har varit en viktig person för utvecklingen av en 

anti-diskriminerande undervisning med utgångspunkt i de poststrukturalistiska tankarna. I 

Troubling Education: Queer Activism and Antioppressive Pedagogy (2002) presenterar han 

fyra förändringsstrategier som utbildningsinstitutioner de senaste 30 åren har arbetat med för 
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att utmana och förändra förtryckande normer i utbildning och undervisning. Dessa kallar han 

för utbildning för den Andre, utbildning om den Andre, utbildning som är kritisk till privilegier 

och andragörande och utbildning som förändrar studenter och samhälle (Bromseth, 2019, s. 

46). Kumashiro definierar den Andre som de grupper som har marginaliseras av samhället 

utifrån faktorerna etnicitet, klass, kön och sexualitet. Han redogör för hur dessa strategier kan 

förändra förtrycket samt deras styrkor och svagheter. I uppsatsen är den första strategin mindre 

relevant och har därför uteslutits.  

 Den andra strategin, utbildning om den Andre, går ut på att öka kunskap och empati för 

den Andre. Arbetet kan vara temadagar eller inkludering i den ordinarie undervisningen. Denna 

inkludering syns i förändringar av läroplaner där olika röster och historier nu ska bli hörda. 

Kumashiro menar att det är viktigt att lyfta den Andres röst och historia men samtidigt försöka 

att flytta fokus från den Andre till normen. Normen ska diskuteras och vara i fokus för annars 

kan inte maktstrukturerna förändras. Den tredje förändringsstrategin, utbildning som är kritisk 

till privilegiering och andragörande, handlar om att även synliggöra de priviligierade grupper 

och sociala strukturer som samhället är uppbyggt av. Eleverna ska få kunskap om förtryck och 

dess maktstrukturer samt utveckla kritiskt tänkande för att skapa strategier, tillsammans med 

den Andre, för att bidra till förändring. Styrkan ligger i att lära om de underliggande 

maktstrukturerna för att förstå förtrycket och att målet är att få eleverna att vilja förändra, men 

det är också här svagheterna ligger. Kumashiro menar att förståelse och empati om och för den 

Andra i sig inte nödvändigtvis leder till en vilja att agera för en förändring. Dessutom kan det 

bidra till en generalisering i förståelsen av det strukturella förtryckets påverkan på olika 

människor och grupper. Vidare poängterar Kumashiro vikten av att alltid förhålla sig kritisk till 

undervisningen och även till den normkritiska pedagogiken. Undervisning som förändrar 

studenter och samhälle är den fjärde förändringsstrategin och berör tankar om makt samt 

förståelsen för hur identiteter skapas och formas utifrån flera faktorer. Kumashiro menar att 

förändring på djupet först kan ske i den fjärde strategin då vikt ligger vid att lära tillsammans 

med eleven. Det är viktigt att förstå hur maktstrukturerna påverkar den Andre men även sig 

själv. Det är i kriser som vi kan lära på ett nytt sätt. Men att lära i kriser medför också att ställa 

nya frågor. Dessa frågor bör behandla hur texten kan användas för att belysa olika individers 

situationer och hur samhället förstår och accepterar olika människor. Det gäller att lär om för 

då kan man förstå nya perspektiv och tillsammans skapa en förändring. Vi måste fundera över 

vad som är sagt och inte sagt och tillsammans utveckla kunskaper. Först då kan en förändring 

ske (Kumashiro, 2002, ss. 31-71).  
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 Sanna Mac Donald, lärare och föreläsare i normkritik och likabehandlingsarbete, be-

handlar den didaktiska frågan hur och hur den kan samverka med en normkritisk pedagogik. I 

kapitlet ”Främjande likabehandlingsarbete i klassrummet – normkritisk pedagogik som 

förändrar i grunden” i nämnda Normkritisk pedagogik (2019) skriver Mac Donald att det är 

viktigt att det finns en representation av marginaliserade grupper i undervisningen.  Det finns 

en risk att det kan stärka de stereotyper som redan finns om dessa individer. I förlängningen 

kan det leda till ett förstärkande av normen då de avvikande ses som ”onormala”. När lärare 

använder sig av normbrytande historier och texter är det därför viktigt att de funderar över vad 

de vill uppnå och framför allt hur de når dit. Mac Donald menar att det finns två 

tillvägagångssätt för att den ökade representationen ska problematisera normen samt förebygga 

diskriminering och kränkande behandling och samtidigt vara i linje med värdegrundsarbetet 

(Mac Donald, 2019, ss. 297-299). Dessa två är: ”1. Att inkludera det normbrytande på ett 

självklart sätt, och lägga fokus för diskussioner och samtal på något annat än det normbrytande 

och 2. Att synliggöra och problematisera normen tillsammans med eleverna.” (Mac Donald, 

2019, s. 299). Litteraturläsning är ett område där dessa två tillvägagångssätt får plats. Genom 

val av texter kan vi som lärare gestalta värdegrunden och välja att ibland lägga fokus vid normen 

i de efterföljande diskussionerna. Mac Donald beskriver att resultatet av ett normkritiskt arbete 

är ett gott klassrumsklimat, att eleverna själva blir mer normkritiska, att de lär av varandra och 

har en vilja att stå upp för varandra. Dessutom att det gör skillnad för många elever, som tillhör 

marginaliserade grupper, att det finns möjlighet att identifiera sig i det som behandlas i 

undervisningen (Mac Donald, 2019, ss. 299-303).  

 
2.2.2 Kritik av diskrimineringslagen och styrdokument  

Flera av författarna, som arbetar med normkritisk pedagogik, kritiserar diskrimineringslagen 

och styrdokumenten. Jenny Bengtsson och Lena Sotevik, båda aktiva inom pedagogik, kom-

munikation och lärande med inriktning på normer och sexualitet, menar i kapitlet ”Normkritisk 

(o)säkerhet? - en utmaning för utbildning?” i tidigare nämnda Normkritisk pedagogik (2019) 

att diskrimineringslagen och normkritiskt arbete delvis står i kontrast till varandra. Skolans 

arbete emot diskriminering och för likabehandling sammankopplas ofta med normkritisk 

pedagogik vilket blir problematiskt när diskrimineringslagen är exkluderande. Queerteorins 

teorier om sexualitet, som kritiserar den heterosexuella normen och som den normkritiska 

pedagogiken har sina rötter i, krockar med diskrimineringslagens uppfattning om sexuell 

läggning. Diskrimineringslagen har en för snäv syn på sexuell läggning då den endast 

inkluderar homosexualitet, bisexualitet och homosexualitet. Bengtsson och Sotevik menar i 
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förlängningen att diskrimineringslagen skapar både möjligheter att öppna upp diskussioner men 

också begränsningar genom att hindra andra perspektiv. Detta gör att ett normkritiskt arbetssätt 

inte enbart kan ta avstamp i diskrimineringslagen (Bengtsson & Sotevik, 2019, ss. 76-77,82-

83).  

 Irina Schmitt, fil. dr. i genusvetenskap och lektor, kritiserar formuleringen av 

diskrimineringslagen och i förlängningen skollagen och värdegrunden i artikeln ”Normkritiska 

pedagogiker, lagstiftad antidiskriminering och maktanalys” i antologin Vetenskapliga perspek-

tiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang: utbildnings-

vetenskaplig forskning vid Lunds universitet (2014). I stället för ordet ”och” är diskriminerings-

grunderna skilda med ordet ”eller” i lagen. Detta medför en uppfattning om att diskriminerings-

grunderna inte kan samverka. Schmitt menar att utan det intersektionella perspektivet blir det 

svårt att på riktigt förstå maktrelationer och erfarenheter. Det normkritiska förhållningssättet 

kan bidra med ifrågasättandet av denna endimensionella uppfattning (Schmitt, 2014, s. 292).       

 Även Martinsson och Reimers kritiserar diskrimineringslagens utformning i inledningen 

till Skola i normer. De medger att de sju diskrimineringsgrunderna är viktiga men de frågar sig 

vilka normer har utelämnats i lagen och vilka som har tagits för givna samt varför det är så. 

Varken klass, rasifiering eller utseende nämns i lagen och vad får det för konsekvenser? (Skola 

i normer, 2020, s. 25).  

 Kevin Kumashiro berör också ämnet. Han menar att det har efterfrågats mer inkluderande 

läroplaner som ett sätt att undervisa om den Andre och att bekräfta och uppmärksamma 

olikheter (Kumashiro, 2002, s. 55). Detta syns inte minst i ämnesplanen för svenska som från 

och med år 2011 inkluderar formuleringen: ”Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, 

från olika tider och kulturer.” (Skolverket, 2011b, s. 3) (jfr LGY94). Kumashiro skriver dock 

att många lärare stannar när de exempelvis adderat några få kvinnliga författare. Om dessa 

kvinnor får representera alla kvinnors erfarenheter förbises viktiga intersektionella perspektiv. 

Det blir problematiskt när en röst får representera en marginaliserad grupp utan att se hur andra 

identitetsfaktorer påverkar erfarenheterna. Eller som Kumashiro formulerar det: ”Adding 

differences is problematic when the differences is itself normative.” (Kumashiro, 2002, s. 56).  

 
2.3 Queerteori  

Fanny Ambjörnsson, socialantropolog och genusvetare, har skrivit Vad är queer? (2016) och 

ger i den en introduktion till queerteori. I introduktionskapitlet skriver Ambjörnsson att queer 

är ett begrepp som har olika betydelser beroende på i vilken kontext det rör sig om. Kort svarat 

handlar det om att ifrågasätta heteronormativitet. Heteronormativitet handlar om att ett 
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heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och att det uppstår tydliga gränser mellan 

heterosexualitet och allt som faller utanför denna gräns (Ambjörnsson, 2016, ss. 47,55). Ett 

längre svar är att:  
Queer kan betyda allt ifrån knäpp och avvikande till teori, normbrott, aktivism och mångfald på en och 

samma gång. Ibland används det som en paraplybeteckning på gruppen lesbiska, homo-, bisexuella och 

transpersoner (i vardagligt tal förkortade till lhbt) och ibland som benämnaning på personer som i största 

allmänhet faller utanför normen. (Ambjörnsson, 2016, s. 15) 

Queer kan alltså röra sig om en persons identitet, aktivism eller att helt enkelt att vara 

annorlunda. Queerteorin utvecklades ur ett behov av en mer nyanserad och problematiserande 

diskussion om sexualitet, samhälle, identitet och utanförskap. Queerteorin utgår nämligen från 

poststrukturalistiska tankegångar och har kopplingar till gayrörelsen, homosexualitetsforskning 

och feministisk forskning (Ambjörnsson, 2016, ss. 36-37).  

Inom queerteorin pågår det till viss del fortfarande en diskussion om begreppet genus och 

framför allt genus i förhållande till kön. Lena Gemzöe, socialantropolog och genusvetare, be-

skriver denna diskussion i Feminism (2014). Gemzöe skriver att begreppet genus härstammar 

från engelskans gender och växte fram för att beteckna hur människans identitet formas både 

socialt, historiskt och kulturellt. Svenskans kön (engelskans sex) uppfattades då redan inneha 

betydelsen, det biologiska könet (Gemzöe, 2014, s. 83). Den feministiska forskningen, under 

1980- och 1990-talet var så gott som överens om att det som uppfattades som kvinnligt 

respektive manligt var socialt konstruerat, vilket betecknades genus, och att kön avsåg det 

biologiska könet. Men att kön är biologi och genus kultur ifrågasattes av Judith Butler, 

feministisk teoretiker och filosof (Ambjörnsson, 2016, ss. 92-93). Hon problematiserar och 

kritiserar uppdelningen i Gender Trouble (1990). Butler anser att uppdelningen mellan kön och 

genus förutsätter att det finns något som är naturligt skapat (kön) och något som är kulturellt 

(genus). Hon betonar att även det biologiska könet är kulturellt och socialt format då det är 

baserat på våra föreställningar om vad biologiskt kön är. Det finns ingen mening att dela upp 

begreppen om de ändå betyder samma sak (Butler, 2006 [1990], ss. 8-10). 4 

Butlers teori behandlar också den så kallade heterosexuella matrisen och performativitet. 

Den heterosexuella matrisen är en modell med tre aspekter som hjälper till att förstå vilka 

förutsättningar som finns för att vi ska uppfattas som godtagbara män och kvinnor. Dessa tre 

aspekter är kropp, genus och begär. Med kropp menas att människan kan delas in i män och 

kvinnor, inget annat. Det finns inget tredje kön eller flytande könsidentiteter. Med genus menas 

 
4 I denna uppsats kommer däremot kön hädanefter stå för biologiskt kön och genus för det socialt konstruerade då 
jag upplever att den generella betydelsen av kön i Sverige är just det biologiska könet. Denna uppdelning görs för 
att minimera förvirringen kring begreppen för intervjukandidaterna och läsare av denna uppsats. 
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hur människan kroppsligt och beteendemässigt förhåller sig till samhällets förväntningar på vad 

som är kvinnligt respektive manligt. Den tredje aspekten, begär, utgår från åtrå, begär och sex 

och att människan ska ha rätt sorts begär, alltså det heterosexuella. Uppfyller vi dessa tre 

aspekter på ett normativt sätt, exempelvis kvinna – kvinnlig – heterosexuell, accepteras vi av 

samhället. Om vi däremot bryter mot någon av de tre aspekterna kommer samhället istället att 

behandla oss annorlunda. Utifrån den heterosexuella matrisen menar Butler att sexualitet är en 

viktig faktor i förståelsen av genus, då varken kvinna, kvinnlighet eller man, manlighet existerar 

som vi förstår det utanför den heterosexuella matrisen (Ambjörnsson, 2016, ss. 94-95).  

Performativitet beskrivs av Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap, i Queer-

feministisk agenda (2002). Hon skriver att ”[p]erformativitet betyder i sin allra enklaste form 

att kön/genus inte i första hand är vara utan göra. Ingen är kvinna eller man per någon automatik 

utan görs till kvinna eller man” (Rosenberg, 2002, s. 70). I och med detta menar queerteorin att 

det inte finns något ursprungligt kön utan att det formas utifrån kulturella och sociala regler 

som vi människor måste följa för att uppfattas ”normala”. Människors identiteter skapas genom 

att vi upprätthåller de förväntningarna som finns på kvinnor och män genom våra handlingar 

och yttranden. Från det att vi föds kommer olika performativa handlingar forma oss in i 

samhällets binära bild av hur en kvinna eller man är. Könsidentiteten utvecklas alltså efter 

ständigt upprepande performativa handlingar. Ifall vi inte följer dessa regler om kvinnlighet 

och manlighet så bryts den heterosexuella matrisen. Butler menar att det är dessa stunder som 

kan bidra till en förändring oavsett om vi bryter mot reglerna medvetet eller omedvetet 

(Ambjörnsson, 2016, ss. 112-115).  

Queerteorin är bland annat intresserad av hur fenomenen kön, genus och sexualitet sam-

verkar och betonar att dessa är föränderliga och instabila. Gränserna mellan hetero-, homo- och 

transsexualitet är inte fasta utan flytande. Detta sätts i kontrast till samhällets syn på sexualitet 

(Gemzöe, 2014, s. 144). Queerteorin vill på så sätt problematisera heterosexualitet som norm 

och diskutera varför det framställs som det mest önskvärda. Heteronormativiteten är ett begrepp 

som används inom queerteorin och visar på hur människan begränsas till att vara eller ha ett av 

två kön, man eller kvinna, som ska attraheras av varandra. Detta tankesätt bidrar till att 

personens kön är avgörande för att veta någons sexualitet eller uppvisar ett genusavvikande 

beteende. Man kan också se på heteronormativitet som att det visar på maktskillnaden mellan 

den heterosexuella normen och allt annat. All annan sexualitet ses som normavvikande. Viktigt 

är att förstå hur dessa normer upprätthålls och hur de relaterar till makt. Begreppet 

heteronormativt blir därför också ett medel för att lyfta fram hur dessa normer visar att 

heterosexualiteten är den mest eftersträvansvärda formen av samliv. Medel som hjälper till att 
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upprätthålla denna norm är bland annat tystnad, exkludering och stereotypisering 

(Ambjörnsson, 2016, s. 66).  

En annan aspekt av sexualitet som är viktigt att belysa är att sexualitet ibland handla om 

identitet, exempelvis homosexuell eller bisexuell, ibland om handlingar, så som att kyssar eller 

samlag, men sexualitet kan också ses som en del i normsystemet eller ett maktbegär 

(Ambjörnsson, 2016, ss. 33-34). Enligt en queerteoretiker är det inte intressant att bena upp vad 

som är vad utan att ”undersöka hur det vi i vårt samhälle beskriver som sexualitet organiseras, 

regleras och upplevs. Hur identiteter, handlingar, regler, normer och föreställningar vävs 

samman till det vi i en viss tid och på en viss plats kallar för sexualitet” (Ambjörnsson, 2016, 

s. 34). Queerteoretikerna vill förstå hur exempelvis sexualitet skapas och formas utifrån de 

normer som vårt samhälle är uppbyggt av och vad dessa får för konsekvenser. (Ambjörnsson, 

2016, ss. 43-44). Dessutom är det inte alla som identifierar sig med sina sexuella begär eller 

handlingar. Därför bör man inte tala om läggning utan sexualitet som inkluderar något som vi 

gör men också inordnas i. ”Vi tillskriver människor en hel livsstil som värderas och rangordnas 

beroende på vem deras partner är. Denna rangordning och värdering hänger ihop med 

heteronormativitetens förväntningar på vem vi ska bli kära i, hur våra relationer ska se ut och 

hur vi ska leva våra liv.” (Brade, m.fl., 2008, s. 21). 

Queerteorins poststrukturalistiska arv syns i teorins tankar om vad som är manligt 

respektive kvinnligt. Enligt ett strukturalistiskt synssätt är tanken att allt skapas i relationen till 

något annat central. Exempelvis beteckningen vuxen betyder ingenting i sig själv, det är först i 

relation till beteckningen barn som det får den betydelse vi avser (Ambjörnsson, 2016, ss. 36-

38). Denna tanke återfinns även inom feminismen och benämns då som genusdualism. Här 

tänker man att ”genus är en relationell kategori och med det menas att kvinnligt alltid måste 

förstås i relation till manligt. Kvinnor är det som män inte är, och män det som kvinnor inte är 

– så skapas skillnaden” (Gemzöe, 2014, s. 86). Kvinnor och män är på så vis olika och samtidigt 

varandras motsatser. Vidare betonar feminismen att det är viktigt att förstå att den hierarki som 

finns mellan könen är underbyggd av våra föreställningar om vad som är kvinnligt respektive 

manligt. Dessa föreställningarna kan variera i olika kulturer även om de flesta har ett sam-

stämmigt tänkande kring genus. Mannen brukar förstås som den förnuftiga och logiska och då 

kvinnan är hans motsatts blir hon istället ologisk.5  

 
5 Fler egenskaper som tillskrivs mannen respektive kvinnan är: Mannen – kultur, intellekt, oberoende, aktiv, 
ordning. Kvinnan – natur, kropp, känslosam, beroende, passiv, kaos (Gemzöe, 2014, s. 86). 
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3. ”Kostym”  
I detta kapitel presenteras handlingen i ”Kostym” mer i detalj. Därefter analyseras novellen 

utifrån litteraturanalytiska aspekter och till sist redogörs för Anna Nordenstams tolkning av 

novellen samt tolkning utifrån den teoretiska referensramen. 

”Kostym” handlar om en jag-karaktär som befinner sig på Singapores flygplats vid 

novellens början. Det är kväll och jaget har inget bagage utan endast kläderna på kroppen och 

en tygväska med några praktiska ting. I ankomsthallen ser jaget en man vid biluthyrningen. 

Mannen ser affärsmässig ut i sin kostym, guldklocka, blanka skor och glasögon. Jaget beskriver 

mannen som en ganska kort västerlänning. När mannen är på väg att lämna ankomsthallen tar 

jaget kontakt med honom. De påbörjar ett kort samtal som slutar med att jaget får skjuts in till 

staden. Mannen presenterar sig som Bob och jaget säger sitt namn, vilket läsaren inte får reda 

på. Istället för att släppa av jaget på pensionatet Jimmy’s place följer jaget med Bob till hans 

hotellrum. Väl på hotellrummet duschar jaget. Det finns duschprodukter för både män och 

kvinnor och jaget testar alla. Efteråt tar jaget damdeodorant i ena armhålan och herrdeodorant 

i den andra, sätter på sig den största morgonrocken och går sedan ut till Bob. Jaget tar emot en 

whiskey, en Four Roses fast att jaget hellre velat ha en Jack Daniel’s. De kysser varandra. Bob 

tycker att jagets korta hår, som tills nyligen varit långt, är sexigt. De har sex och under sexet 

reflekterar jaget över att de är ungefär lika breda eller smala över höfterna och nästan lika långa 

eller korta. Bobs skäggstubb skrapar mot jagets släta kinder. Det blir morgon och Bob stiger 

upp tidigt för att jogga. Jaget duschar igen och använder Bobs brylkräm, rakhyvel och raklödder 

och rakar av allt hår förutom det på huvudet. Innan Bob är tillbaka tar jaget på sig hans skjorta, 

byxor, som sitter perfekt över höfterna men är lite långa, skor och kavaj. I kavajen finns Bobs 

pass, plånbok, flygbiljett och ett foto som jaget antar är på hans fru och barn. Jaget lämnar allt 

förutom flygbiljetten och kontanterna. Sin egen tygväska och kläder lägger jaget i Bobs 

resväska och stänger sedan den. Jaget tittar på sig själv i spegeln. ”Där står jag. Klädd”. Jaget 

nickar åt sig själv i spegeln och lämnar rummet. (Holmqvist, 1995b) 

Novellen börjar in medias res och är en kronologiskt skriven berättelse med en relativt 

enkel handling. Den tid som novellen utspelar sig över är ungefär ett halvt dygn, från kväll till 

strax innan sju på morgonen. Berättelsen presenteras i korta scenliknande avsnitt som inleds 

med korta beskrivningar av den plats där karaktärerna befinner sig, exempelvis ”ankomst-

hallen” eller ”badrummet”. Annars är miljöbeskrivningarna generellt få men detaljrika på ett 

minimalistiskt sätt. Exempelvis: ”Bilen: Vi står stilla vid rött ljus. Vindrutetorkarna viftar i 

högsta hastighet men hinner ändå bara med att vispa regnet fram och tillbaka över rutan” 

(Holmqvist, 1995b, s. 62). Novellen är skriven i presens och första person där jagets tankar 
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beskrivs utförligt. Läsaren får endast knapphändig information om jaget. De förblir ovetande 

om jagets namn, kön och ålder men får reda på är att jaget kommer från Skandinavien. Jaget 

befinner sig på en resa och läsaren kan förstå mellan raderna att det är en backpackingresa. 

Resemotivet är närvarande och visas även i novellens andra karaktär, en man på affärsresa. 

Stilen är avskalad och enkel; likaså är språket. Det är vardagligt och talspråkligt. Detta syns i 

användandet av mej, dej och sej och i dialoger blandas svenska med engelska, ”Excuse me, 

säger jag. Har du eld?” (Holmqvist, 1995b, s. 61). Sammanfattningsvis är novellen kort, enkel 

och rak i sitt bildspråk. Däremot finns det mycket som inte nämns i texten som är upp till läsaren 

att tolka.  

Anna Nordenstam menar i sin tolkning av ”Kostym” i kapitlet ”’Tar på mej kavajen’. Om 

genus och sexualitet i Ninni Holmqvist novell ’Kostym’” att traditionella föreställningar om 

vad som är kvinnligt respektive manligt ruckas på genom hela novellen. Det är framför allt 

tydligt i den första badrumsscenen då jaget använder alla skönhetsprodukter, både de som är 

riktade till kvinnor och de till män, och tar sedan på sig den största morgonrocken. Badrummet 

visar tydligt hur världen är genusuppdelad, och jaget överskrider denna norm genom att inte 

låta sig inordnas. Det är inte bara i badrumsscenen där samhällets genusuppfattning rubbas utan 

det är också lätt att som läsare försöka kategorisera in jaget i ett av två kön, kvinna eller man, 

utifrån jagets handlingar och Holmqvists berättarteknik. Detaljer som valet av whiskey där jaget 

vill ha den mer manligt uppfattade sorten Jack Daniel´s men istället får Four Roses, en mer 

kvinnlig variant, bidrar bland annat till detta (Nordenstam, 2008, ss. 47-51). Holmqvist skriver 

i den andra badrumsscenen: ”Jag trycker ut ett nytt moln ur burken och smeker ut det i 

armhålorna. Och ytterligare ett moln som jag fördelar över bröst, kön och ben” (Holmqvist, 

1995b, s. 68). Användandet av ”bröst” och inte ”brösten” gör att läsaren associerar jagets 

handling till en man i den annars neutralt beskrivna händelsen. Nordenstam kommenterar detta: 

”Oavsett om jaget är en kvinna eller man överskrids här de traditionella genusgränserna genom 

ifrågasättandet av vikten av att kunna definiera sitt genus” (Nordenstam, 2008, s. 50).  

 Att jaget inte vill definieras utifrån genus och kön är tydligt. Ett annat sätt att tolka jaget 

är att se på Bob, vad han representerar och hur det förhåller sig till jaget. Bob porträtteras som 

en heterosexuell gift, rik och vit man. Han är den traditionella mannen som är den ena dikotomin 

i Butlers heterosexuella matris. Men är jaget då den andra? Det är lätt att som läsare landa i att 

jaget är det som Bob inte är, alltså en kvinna. Men det finns egentligen inget som bekräftar 

detta. Både män och kvinnor kan bära sarong, ha kort hår, släta kinder, vara korta och ha små 

fötter. Nordenstam menar att det finns aspekter som kan ses som bekräftande av den hetero-

sexuella dikotomin, exempelvis att Bob är den aktiva i sexscenen, att han ligger ovanpå. Men 
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att jaget skulle kunna vara en man är också en möjlighet. Nordenstam resonerar att Bob då lever 

ut sin bisexualitet eller förträngda homosexualitet (Nordenstam, 2008, ss. 47-50).  

 Nordenstam diskuterar också hur kostymen kan tolkas. Hon menar att kostymen tradition-

ellt förknippas med manlighet, men att den också bärs av kvinnor, framför allt från 1970-talet 

och framåt. I novellen är det inte tal om cross-dressing, att ta på sig det andra könets kläder, 

eller någon form av förklädnad. Nordenstam anser att det är en mer neutral handling än vad 

man först kan tro. Jaget gör det jaget har lust med, och det finns inget mer dolt under ytan 

(Nordenstam, 2008, s. 51).  

 Novellens paratexter kan påverka tolkningen av jaget och jagets kön. Flera av de andra 

novellerna i Kostym handlar om kvinnor och relationer mellan både kvinnor och kvinnor samt 

kvinnor och män. Både heterosexualitet och homosexualitet skildras (Nordenstam, 2008, ss. 

51-52). Läses ”Kostym” i relation till de andra novellerna är det stor sannolikhet att läsaren 

uppfattar jaget som en kvinna. Kvinnan på omslagsfotot och baksidestexten: ”Ninni Holmqvists 

noveller berättar om kvinnor i olika skepnader, roller, kostymer. Var de än dyker upp, under en 

resa på Nilen eller i Stockholms tunnelbana, så verkar de på en gång hemlösa och hemtama” 

(Holmqvist, 1995b) kan också bidra till denna uppfattning. Nordenstam resonerar dock om att 

baksidestexten och omslaget kan vara ett sätt för förlaget att locka till sig en kvinnlig publik 

genom att betona kvinnor och tona ner queerperspektivet (Nordenstam, 2008, ss. 53-54).  

 Var landar då Nordenstam i sin tolkning av novellen? Som avsnittet tidigare forskning tar 

upp ser Nordenstam att novellen kan läsas på framför allt två sätt. Det första handlar om att 

jaget ses som en kvinna som problematiserar de genus- och sexualitetsföreställningar som finns. 

Det andra handlar istället om att novellen är en uppgörelse med traditionella genus-

föreställningar och den heterosexuella matrisen (Nordenstam, 2008, s. 55). Novellen kan på så 

sätt ses som uppfodrande och demokratisk där alla personers genus har lika stort värde. ”Ut i 

världen går jaget; kvar står vi läsare med osäkerheten och sist men inte minst frågan om och i 

så fall varför vi är så intresserade av kategoriseringar?” (Nordenstam, 2008, s. 51). Nordenstam 

landar alltså i tanken om varför vi måste kategorisera människor och varför inte jaget kan få 

vara både-och. Nordenstams slutsats liknar det som Ninni Holmqvist skriver i artikeln ”Jag 

skriver för att vara hårdhänt” i Svensk Bokhandel (1995) inför novellens debut, vilken även 

Nordenstam refererar till. Holmqvist skriver:  
Mina huvudpersoner befinner sej i detta gränsland, mellan självständighet och hjälplöshet. Eller så försöker 
de komma fram till det gränslandet. Det landet där de får lov att vara både-och. På samma gång, utan att 
slitas i stycken av röster som menar att man måste bestämma sej: ”Antingen är man stark eller svag, modig 
eller rätt, homo eller hetero, barn eller vuxen, kvinna eller man.” Alla dessa ”antingen-eller”. Det är dem 
mina huvudpersoner slåss mot. Några av dem bokstavligt. För att försvara sej. Eller för att klara sej. 
(Holmqvist, 1995a, s. 28) 
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Holmqvists intention med novellsamlingen kan tolkas som att karaktärerna bara ska få vara 

dem de är. Det spelar ingen roll vem det är. Den kamp som finns mot alla antingen-eller i 

samhället slåss karaktärerna mot för att de ska bara få vara både-och. Jaget i ”Kostym” vill vara 

både-och.  

Utifrån den teoretiska referensramen kan fler tolkningar göras. Diskussionen om 

begreppen kön och genus är både relevant och intressant i förhållande till hur de kommer till 

uttryck i novellen. De båda karaktärerna förhåller sig till genus och kön på olika sätt. Bob för-

håller sig normativt, utifrån det som läsaren får reda på om honom, till både kön och genus. 

Han är en man med manliga attribut. Jaget däremot har ett kön som inte definieras och uppför 

sig dessutom genusbrytande då jaget precis som Nordenstam påpekar inte låter sig inordnas i 

den traditionella genusordningen. Hur påverkar dessa två begrepp tolkningen av novellen? Då 

heteronormativiteten är dominerande i Sverige kan det medföra att läsaren letar efter ett sätt att 

könsdefiniera jaget som antingen man eller kvinna. Läsaren letar på så sätt efter attribut, 

händelser eller repliker för att kunna placera in jaget, men också Bob, i det manliga eller kvinn-

liga könet eller uppfatta jagets genus som antingen kvinnligt eller manligt.  

I början av novellen beskriver jagets tankar Bob med en stereotypiserad bild av den 

traditionella västerländska affärsmannen som i förlängningen symboliserar makt och rikedom. 

Holmqvist har målat upp bilden av en man som passar väl in i de första två aspekterna av den 

heterosexuella matrisen nämligen kön och genus. Bob har de attribut som Gemzöe kategoriserar 

som manliga. Det är därför lätt att som läsare påverkas av den genusdualism som Gemzöe talar 

om. Då Bob är en man borde jaget alltså vara en kvinna, eftersom kvinnan är mannens motsats. 

Letar läsaren efter kvinnliga attribut hos jaget skulle man kunna uppfatta jaget så som 

Nordenstam beskriver. En kvinna som utmanar samhällets genusnormer. Däremot kan jagets 

attribut tolkas som varken kvinnliga eller manliga vilket gör att jaget hamnar i ett mellanrum. 

Läsaren vet inte om jaget identifierar sig som ett annat kön, har en flytande könsidentitet eller 

är queer, och på sätt befinner sig i det gränsland som Holmqvist talar om i artikeln. Jaget bryter 

mot en eller två av de första aspekterna i den heterosexuella matrisen beroende på hur jaget 

uppfattas. Ser man jaget som kvinna, utifrån genusdualism-tanken eller den könsdikotomi som 

Nordenstam talar om, bekräftas jagets kön som kvinna utifrån att Bob är en man men bryter 

mot genusaspekten då jaget inte är typiskt kvinnlig. Man kan också se jaget som att dess kön 

varken är kvinna eller man och då bryter jaget både mot kropp och genus i den heterosexuella 

matrisen. Den tredje aspekten av den heterosexuella matrisen är begäret, eller karaktärernas 

sexualitet. Som Ambjörnsson påpekar kan sexualitet kopplas till personers identitet men det 

kan också handla om enskilda handlingar. Nordenstam resonerar kring Bobs sexualitet i för-
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hållande till jagets kön. Är jaget en kvinna handlar det om en heterosexuell handling men om 

jaget är en man kan Bob istället vara bisexuell eller homosexuell. Läses jaget som en man 

fallerar den heterosexuella matrisen både i fallet av att jagets genus och begär inte följer 

normen, men också hos Bob då hans begär faller utanför den. Jagets kön kan lätt bli ett medel 

för att definiera det samlag som novellen handlar om. Holmqvist visar på olika sätt hur 

performativitet påverkar människor i vårt samhälle. Bob har både formats av och bekräftar den 

bild av mannen som manlig och upprätthåller de förväntningar som finns på mannen. Jaget å 

andra sidan bryter mot den bild som samhället har skapat av både kvinnan och mannen och 

låter sig inte inordnas. När jaget klär på sig kostymen i slutet av novellen skulle det kunna ses 

som en performativ handling utifrån att jaget är en man i och med att kostym traditionellt är ett 

manligt plagg.  

Flertalet tolkningar kan göras av novellen och karaktärerna. Tolkas ”Kostym” utifrån den 

heterosexuella matrisen, heteronormativitet, genusdualism och begreppen kön och genus kan 

det vara lätt att fastna i att karaktärernas kön, genus och sexualitet behöver definieras. Precis 

som den teoretiska referensramen visar kan man argumentera att det är viktigt att läraren som 

använder novellen i sin undervisning ser till att eleverna inte fastnar i denna diskussionen. För 

vad spelar det för roll vilket kön jaget har, hur jagets yttre attribut tolkas eller vem det är som 

bär kostym. Enligt min mening blir det viktigt att en undervisning rörande ”Kostym” betonar 

att verkligheten kan se annorlunda ut än exempelvis de fasta normativa tankarna om enbart två 

kön, man och kvinna eller att vi enkelt kan kategorisera människor. Undervisningen måste 

ifrågasätta behovet av att kategorisera samt normativa uppfattningar. Fokus bör på så sätt ligga 

vid hur jaget bryter mot den genusordning som är etablerad och mot hur denna ordning ser ut. 

Dessutom är det viktigt att föra en diskussion om hur synen på heteronormativiteten påverkar 

tolkningen av jaget. En god idé är även att lyfta fram Holmqvists intention med karaktärerna, 

att jaget är både-och för att bredda perspektiv på könstillhörighet. 
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4. Resultat  
I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna. Resultatet har delats in i tre avsnitt utifrån 

informanternas svar. Dessa är lärarnas arbete med ”Kostym”, litteratursamtalets innehåll och 

normkritik i undervisningen.  

 

4.1 Lärarnas arbete med ”Kostym”  

Alla deltagande lärare arbetar med ”Kostym” i kursen svenska 1. Både lärare 2 och 3 använder 

novellen tidigt i kursen då de menar att arbete med noveller och novellanalyser är en bra intro-

duktion till litteraturanalyser av romaner. Lärare 3 beskriver novellen som lättläst och att 

innehållet brukar bidra med diskussioner. Dessutom får hens som lärare en förståelse för 

elevernas kunskapsnivå i början av årskurs 1. Lärare 1 och 4 använder ”Kostym” i ett 

arbetsmoment med noveller, det kan vara placerat vid olika tillfällen under kursens gång. Lärare 

4 arbetar dessutom med novellen i ett större moment med tema genus och jämställdhet.  

Lärarna kopplar arbetet med novellen till olika delar av kursplanen i svenska och läro-

planen för gymnasiet. De motiverar bland annat användandet av novellen utifrån att kursen 

svenska 1 ska behandla skönlitteratur från olika tider, kulturer av såväl kvinnor som män, analys 

av skönlitterära verk och kunskaper om centrala begrepp inom litteraturanalys. Tre av lärarna 

betonar dessutom att innehållet i novellen är allmänmänskligt, vilket kursplanens syfte 

behandlar som ett sätt att ge eleverna möjlighet att utveckla nya perspektiv och nya tankesätt. 

Alla fyra lärarna menar att novellen kan bidra till diskussion och att samtala om det lästa är ett 

viktigt moment. Lärare 1 utvecklar denna tanke och kopplar diskussionen till att det i 

kursplanen står att eleverna ska få möjlighet att yttra sina egna åsikter om exempelvis 

skönlitteratur. Lärare 4 menar dessutom att ”Kostym” kan bidra till att eleverna får öva på 

kriterierna tala, skriva och framför allt läsa. Lärare 1 poängterar att novellen kan kopplas till 

läroplanen och att det är viktigt att synliggöra för eleverna att värdegrundsfrågor är närvarande 

när de diskuterar kön och genus. Övriga lärare behandlar innehållet i läroplanen indirekt när de 

motiverar användandet av novellen. Nedanstående citat visar hur lärarna resonerar kring hur 

den kan bidra med samtal om föreställningar, normer och sexualitet.  
För att den ofta leder till intressanta diskussioner. För att den ofta får elevernas föreställningar att komma 
upp till ytan och för att den kanske ställer sådana föreställningar till sin spets lite grann. Det känns som att 
den leker lite med läsarens förväntningar skulle man kunna säga. Eller leker lite med läsarens förmodade 
vilja att kategorisera och inte låter sig kategorisera. (Lärare 2) 
 
Eleverna utmanas väldigt mycket i sina egna fördomar här och många får för första gången de läser den en 
känsla av vad konstigt det blev nu. Och då kan man bara, varför blev det konstigt? Varför känner du att det 
helt plötsligt blev konstigt? Så att den visar på våra fördomar och våra normer kopplat till kön och genus 
på ett väldigt tydligt sätt. (Lärare 4) 
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Jag tycker den här novellen är viktig också för vi har ju elever som söker sin sexualitet och en del som 
redan vet att jag är kille och gillar killar eller kille men jag vill testa det här med att vara tjej eller så. Det är 
ju olika elever som kommer in i klassrummet och på något sätt tycker jag att man måste veta att man är den 
man är och man duger som man är. Och den här novellen kanske kan vara ett första steg för att känna att 
man är välkommen på skolan oavsett vad. (Lärare 3) 

Det som lärarna tar upp i dessa citat är delar som är kopplade till skolans läroplan och 

värdegrund. Där står det bland annat att skolan ska ”främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse” (SKOLFS2011:144, 2011, s. 1) i förhållande till de olika 

diskrimineringsgrunderna. Dessutom ”att öppet redovisa och tillsammans med eleverna 

analysera olika värderingar, uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av 

dessa” (SKOLFS2011:144, 2011, s. 8).  

Lärare 1 beskriver sitt arbete med ”Kostym” som språkutvecklande, vilket innebär att hen 

försöker göra det litteraturanalytiska metaspråket begripligt för eleverna och sätta in det i 

novellens kontext. Arbetet kan delas in i fyra steg. I det första steget introducerar läraren 

novellen, de diskuterar vad titeln kan innebära samt repeterar vad som kännetecknar en novell. 

Detta är för att eleverna ska få en god förförståelse. Steg två innebär att läraren läser novellen 

högt, då hen upplever att den är relativt lång och att eleverna har svårt att ta sig igenom den 

själva. Samtidigt får eleverna stryka under ord eller sådant som de tycker är svårbegripligt eller 

viktigt inför diskussionen. Läraren gör pauser i läsningen för att ge eleverna tid till att markera 

i texten. I det tredje steget reds oklarheter ut inför analysen. I det fjärde steget analyserar 

eleverna novellen. Tillvägagångssättet för analysen har varierat, men eleverna får tilldelat sig 

frågor som de utgår från. Vissa av dessa frågor får eleverna diskutera i helklass, andra i grupp 

eller enskilt. Novellen analyseras först utifrån hur handlingen kan kopplas till novellens 

budskap. Sedan behandlas karaktärerna utifrån bildstöd med egenskaper som symboliserar vad 

som kan vara typiskt manligt och kvinnligt. Därefter diskuteras novellens budskap och till sist 

lyfts författarens stil och novellens språk. Läraren berättar att i vissa klasser där 

helklassdiskussioner varit mer utmanande har hen utgått ifrån EPA-modellen, Enskilt Par Alla, 

så att alla elever får möjlighet att känna sig delaktiga och fått möjlighet att reflektera enskilt. 

Detta har hjälpt när eleverna inte varit så förtjusta i att prata inför klassen.  

 Lärare 2 använder novellen som ett övningsmoment inför en kommande betygsgrundande 

skriftlig litteraturanalys av en roman eller novell. Undervisningen som ledde fram till ”Kostym” 

har behandlat hur man skriver en litteraturanalys och centrala termer såsom tema, motiv, 

gestalter och tid. Uppgiften är att eleverna självständigt, ibland i par, skriver en litteraturanalys 

av novellen där de själva väljer vilka centrala termer som de tar med i analysen. Ibland ger 

eleverna kamratrespons på varandras texter. Inför analysen ger läraren sparsamt med 
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information om novellen och författaren då hen är mer intresserad av elevernas tolkning. 

Diskussioner uppkommer spontant i klassrummet under analysen. Ibland uppstår en helklass-

diskussion, andra gånger är det läraren som samtalar med en mindre grupp elever eller eleverna 

själva. Läraren betonar att det är viktigt att eleverna skriver ner sina reflektioner då inte alla 

elever kommer till tals i klassrumsdiskussionerna. När eleverna har lämnat in den skriftliga 

analysen får de feedback från läraren.   

 Lärare 3 använder Holmqvists novell som ett av de första momenten i kursen svenska 1. 

Eleverna läser den enskilt och analyserar den sedan i helklass. Analysen inleds med att eleverna 

återberättar novellens handling. Läraren passar då på att berätta vad en fabel är och eleverna får 

öva sig på att formulera en. Läraren ser till att under analysens gång undervisa om litteratur-

analytiska termer och kopplar det till innehållet. Det rör sig om bland annat miljö, karaktärer 

och tidsmarkörer. Efter helklassamtalet får eleverna vanligtvis skriva en text om vad de tror 

händer efter novellens slut, när jaget har lämnat hotellrummet. Då uppmuntras eleverna att 

härma novellens språk och stil i och med att det är ”ett ganska speciellt språk” (Lärare 3).  

 Lärare 4 har arbetat med ”Kostym” vid ett fåtal tillfällen men framför allt i ett större 

arbetsmoment med tema genus och jämställdhet. Slutuppgiften är att eleverna ska skriva en 

novellanalys med hjälp av en analysmall. Inför slutuppgiften sker ett förarbete med diskussioner 

om normer, vad genus och jämställdhet är och hur en novellanalys går till. Därefter arbetar 

eleverna ur ett läsförståelse och analytiskt perspektiv med tre noveller, ”Kostym”, ”Hur högt 

får en flicka flyga” (Marklund, Liza. 2005) och ”Oändrat oändligt” (Khemiri, Jonas Hassen, 

2008) (fler tips från informanterna angående litteratur som berör likande ämnen finns i bilaga 

3). Dessa tre noveller behandlar alla temat genus och jämställdhet. Eleverna får även titta på 

Liv Strömstedts teaterpjäs Tänker på dig (2018) med samma tema som finns på Dramatens 

hemsida. På så sätt får eleverna en förståelse för hur dessa ämnen kan beröras i olika texttyper. 

Inför slutuppgiften genomfördes ett litteratursamtal där eleverna diskuterar temat och tar hjälp 

av varandra för att gemensamt synliggöra olika perspektiv innan de påbörjade skrivandet. Till 

sist, efter litteraturanalysen lämnats in, hålls en till diskussion kring temat, novellerna och 

teatern. Eleverna fick då diskutera hur temat visade sig på olika sätt i de olika verken samt tycka 

till om hur de upplever novell och teater som form och hur de upplevde att budskapet kommer 

fram i de olika medierna. 

 
4.2 Litteratursamtalets innehåll  

Eleverna tolkar de två karaktärerna i novellen, jaget och Bob, på olika sätt. Lärarna menar att 

eleverna försöker tilldela jaget ett kön, medvetna eller omedvetna om att jagets kön inte defi-
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nieras i novellen. Det kön som eleverna upplever att jaget har är däremot något olika. Dis-

kussionen om jagets kön får stort utrymme i undervisningen. Lärare 1 och lärare 4 upplever att 

de flesta av deras elever uppfattar jaget som en kvinna och motiverar, i de flesta fall, detta 

utifrån av Bob är en man. Däremot lyfter lärare 4 fram att i stort sett alla elever förstår att 

novellen går ut på att läsaren själv ska göra sin egen uppfattning av jaget men att de på grund 

av samhällets normer gör tolkningen att jaget är en kvinna. Läraren 4 berättar att hen i 

efterarbetet med novellen insett att normer kring sexualitet inte togs upp i momentet och 

resonerar att detta kan ha påverkat elevernas tolkning av jaget. Lärare 2 och 3 upplever istället 

en större variation i elevernas tolkningar. Vissa elever anser att det är en man, andra en kvinna 

och de har olika skäl till detta, exempelvis jagets korta hår och viljan att klä sig i kostym. Både 

lärare 3 och lärare 1 har dessutom upplevt en skillnad över tid. För 10–15 år sedan när lärare 3 

arbetade med novellen var det inte lika självklart att könsdiskussionen kom upp. Idag är det 

något som självklart får plats, men som dessutom inte spelar så stor roll. Hen upplever att 

eleverna inte tycker det spelar så stor roll om det är en kvinna eller man. Läraren resonerar att 

klassrumsdiskussionen kan ha påverkats av hur samhällets syn på heteronormativitet och 

HBTQ-frågor i stort har förändrats de senare åren. Lärare 1, trots att hen endast har arbetat med 

novellen i några år, menar att tidigare elevgrupper har varit väldigt bestämda över vad som 

uppfattas som kvinnligt respektive manligt och rätt och fel kopplat till detta. Den elevgrupp 

som läraren har nu, visar större acceptans och förståelse för att människor är olika. Lärare 2 

resonerar annorlunda. Hen funderar på om det är sin egen inställning till novellen som har 

förändrats i takt med samhällets utveckling. När läraren började arbeta med novellen fanns det 

ett pågående samtal om transidentiteter i samhället men inte om exempelvis icke-binära 

identiteter. Hen menar att detta även speglas i sin egen tolkning av novellen.  

 Flera av lärarna medger att många elever fastnar i diskussionen rörande jagets kön och 

sexualitet. Lärare 4 menar att elevernas förväntningar på kön utgår från heteronormativiteten. 

Att en kvinna dras till en man och vice versa. För att utmana liknande tankesätt brukar lärare 3 

ställa frågan om det är viktigt att veta om jaget är en kille eller tjej. Eleverna menar att det inte 

är viktigt, man kan ha sexuella relationer med vem som helst, men att det finns ett behov att 

förstå vem jaget är. Lärare 2 har upplevt liknande diskussioner. Hens elever menar att jagets 

kön avgör vad för typ av sexuell handling som novellen skildrar, heterosexuell eller 

homosexuell. I dessa samtal har läraren stött på diskriminerande normer om homosexualitet hos 

ett fåtal elever. Någon elev har uttryckt att tanken att jaget är en man som ligger med Bob ”inte 

är speciellt kul att ha” (Lärare 2). I dessa situationer försöker läraren diskutera med eleven 

varför denna bild är jobbig för eleven. Lärare 2 berättar också att hen försöker utmana elevernas 
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tankar kring normen att det bara finns två kön och fasta könsidentiteter men det är svårt i vissa 

elevgrupper då dessa kanske inte har utmanats inom dessa områden tidigare.  

 Det framgår av intervjuerna att tre av fyra lärare inte använder begreppen kön och genus 

i diskussionerna med eleverna. Istället används begrepp som kvinnligt/manligt och 

tjejigt/killigt. Definitionen av begreppen kön och genus tas därför inte upp i undervisningen. 

Lärare 1 menar att hens elever får ut mer av diskussionen om begreppen förenklas. ”Jag brukar 

prata om kvinnligt och manligt och just egenskaper som vi sätter till det kvinnliga och manliga. 

Så det är ju det [kön och genus] som vi diskuterar, men med andra ord” (Lärare 1).  Lärare 4 är 

den lärare som använder kön och genus. I förarbetet med novellen behandlas dessa med både 

definitioner och övningar. Lärare 4 berättar att tanken om att jaget är en kvinna men som 

egentligen vill vara en man kommer fram. Detta är enda gången i intervjuerna som transidentitet 

kommer upp. Läraren resonerar att detta kan bero på att de tidigare i kursen läst en bok med en 

transperson som huvudkaraktär, men detta är inget som talats om under diskussionerna. Alla 

fyra lärare talar om att eleverna i sina samtal diskuterar genus, eller då vad som är kvinnligt 

respektive manlig, kopplat till jagets attribut, egenskaper och handlingar. Enligt lärare 4 tolkar 

vissa elever jaget som kvinna men att jaget utmanar de kvinnliga normerna som finns och tar 

till sig manliga attribut. Lärare 1 berättar att dessa diskussioner brukar medföra att eleverna 

kopplar det till sin omvärld. Exempelvis har diskussioner om hur klädaffärer riktar sig olika till 

kvinnor respektive män kommit upp.  

Andra tolkningar av jaget som elever gör är bland annat att jaget är en person som hela 

tiden söker efter något och inte har någon fast punkt i livet. Men också att jaget är en person 

som spelar olika roller och att jaget genomför skepnadsbyten. Kostymen blir då någon form av 

utklädning. Detta syns bland annat i lärare 3:s skrivuppgift om vad som händer efter novellens 

slut. Då är det flera elever som skriver att jaget fortsätter resa runt och lura andra personer. 

Lärare 4 resonerar kring sina kvinnliga elevers uppfattning om jagets kön. De menar att jaget 

är en stark kvinna som är mån om sin egen sexualitet. Läraren berättar att hen har funderat på 

om detta kan ha att göra med elevernas egen situation. De är tjejer i en generation som vill visa 

att de också kan ha sex utan att bli hämmande av sitt kön och att de på något sätt känner igen 

sig i jag-karaktären. Bob tolkade eleverna däremot likt den tolkning som Anna Nordenstam gör. 

Bob är den manliga mannen, affärsman och rik. Lärare 3 och 4 lyfter också fram att deras elever 

menar att Bob är godtrogen och korkad som blir utnyttjad och lurad av jaget. I lärare 2:s 

undervisning har diskussionen om kostymen som en statussymbol kommit upp. Eleverna menar 

att Bob i sin kostym symboliserar status och bekvämlighet. Dessa elever får in ett 

klassperspektiv i sin tolkning.  
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  Holmqvists berättarteknik är något oklar för eleverna. Lärare 1 menar att elevgruppen är 

ganska lässvag, vilket medför svårigheter att förstå berättartekniken. Eleverna har svårt att sätta 

ihop de olika delarna och detaljerna och koppla detta till budskapet. För många elever blir det 

en aha-upplevelse av den efterföljande diskussionen då de förstår att jaget inte är köns-

definierad. Lärare 2 har liknande erfarenheter. Eleverna tycker att ”novellen är konstigt 

skriven” (Lärare 2) och hen resonerar att de nog inte förstår berättartekniken. Diskussioner 

kring poängen med detaljerna i exempelvis badrumsscenerna brukar komma upp. Lärare 3 

berättar att hens elever tycker berättartekniken är retlig då det inte finns något ”rätt” svar eller 

att de inte får något svar på könsfrågan. Däremot använder alla lärares elever detaljerna i 

berättartekniken så som deodoranterna, val av schampo och jagets yttre attribut för att 

argumentera för det kön som de tycker att jaget har.  

 

4.3 Normkritik i undervisningen  

Alla fyra lärare menar att representativitet är viktigt i det normkritiska arbetet i svenska. Det 

inkluderar framför allt litteraturvalet, både innehållet och författarna, men också andra läro-

medel och val i undervisningen. Det är viktigt att använda litteratur som är skriven både av män 

och kvinnor, icke-europeiska författare och att variera historierna, för att på så sätt ge eleverna 

ett brett perspektiv på litteratur. Litteraturens innehåll lyfter de flesta lärarna fram som en viktig 

aspekt i litteraturvalet. Nedanstående citat visar vad tre av lärarna tycker värdet är av att belysa 

värdegrundsfrågor med hjälp av litteratur.   
Det är väl den här upplevelsen som man har när man läser. Eleverna får en tydlig bild till sig. De behöver 
inte föreställa sig något fiktivt utan det blir något som de kan ta på och något som de kan applicera på 
verkligheten. Jag tror det är viktigt att det blir en upplevelse för dem. Så de kan peka på något konkret. För 
det kanske inte är alla heller som har mött människor från olika länder eller en människa som är homo-
sexuell och så vidare och då är det viktigt att visa på att dessa människor finns. (Lärare 1) 

 
Det är bra att diskutera utifrån litteratur för då blir det inte så personligt även om man i diskussioner avslöjar 
sitt eget ställningstagande. Man kan ju bli påverkad i dessa diskussioner till att bli mer öppen eller tänka 
efter att så här kan det också vara. Och det är väl det här som de här värdegrundsfrågorna handlar om i 
botten att vi ska tänka på att det som vi tycker är normalt och är vanligt att det finns andra sanningar också. 
(Lärare 3) 

 
Det enkla svaret är att då får de arbeta med läsförståelse och det behöver de. Men också att de faktiskt kan 
få in lite andra perspektiv, att få lära sig att utgå ifrån någon annans tankar och upplevelser. Just för att de 
är vana vid vad de har för upplevelser i sitt kompisgäng kring hur saker och ting är. Men man kanske inte 
kommer i kontakt med dessa frågor om inte din kompisgrupp diskuterar det, vilket kanske inte är så vanligt, 
då kan de också få ett annat perspektiv. Det finns faktiskt de som upplever de här ojämlikheterna även om 
inte jag upplever dem. Då kan de få sätta sig in i någon annans tankar och inte bara utgå från deras egna 
erfarenheter. (Lärare 4) 

 
Lärarna lyfter fram att litteraturen kan bidra till att eleverna utvecklar nya perspektiv och synsätt 

och att litteraturen kan vara ett sätt att konkretisera värdegrundsfrågor för eleverna utan att göra 
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det allt för personligt. Tre av lärarna berättar att de har sett att eleverna tar med sig kunskaper 

som diskussionerna har medfört om dessa frågor in i andra analyser. Både lärare 1 och lärare 2 

medger att eleverna kan behöva påminnas om samtal om exempelvis normer. Lärare 2 har 

upplevt att könsdiskussioner kring novellen ”Kostym” har påverkat analysen av liknande 

litteratur där någon karaktär inte är könsdefinierad. Lärare 3 menar att det är viktigt att det 

ständigt pågår ett arbete med normer då värdegrundsfrågor är närvarande i elevernas liv på olika 

sätt. Arbetet i skolan kan på så sätt vara en pusselbit för att göra samhället öppnare med mindre 

fördomar.  

 I intervjuerna kommer lärarna in på skolans dubbla uppdrag. De resonerar kring hur 

arbetet med normkritik och värdegrundsfrågor ser ut över lag i deras svenskundervisning. Även 

här är representativitet en viktig aspekt. Både lärare 1 och lärare 2 berättar att de framför allt i 

retoriken och litteraturen gör medvetna val för att eleverna ska få höra olika människors och 

deras tankar. Lärare 1 menar dessutom att hen försöker variera arbetssättet och att de norm-

kritiska perspektiven framför allt finns med i det bakomliggande planerandet även om detta inte 

alltid synliggörs för eleverna. Även lärare 3 arbetar med varierande arbetssätt. Hen låter exem-

pelvis litteratur, debatter och filmer vara en bas för skrivövningar, diskussioner och debatter 

där eleverna berör normkritiska perspektiv och värdegrundsfrågor. Lärare 3 menar att det är 

viktigt i detta arbete att lyfta fram att hen som lärare inte sitter inne med sanningen utan dessa 

arbetsmoment är till för att eleverna ska få se på problematik ur andra synvinklar. Lärare 4 

berättar att hen försöker applicera normkritiska perspektiv på olika delar av undervisningen. 

Läraren använder sig av skönlitteratur men också av saklitteratur för att belysa normer som 

finns nära eleverna. Hen undervisar på byggprogrammet och använder olika texter som kopplas 

till identiteter inom bland annat byggbranschen, exempelvis texter om machokulturen. Läraren 

menar att det är viktigt att belysa normer i det egna samhället och i det egna umgänget och på 

så sätt angripa det från olika håll med olika typer av texter. I intervjuerna diskuterades inte 

begreppet skolans dubbla budskap men utifrån samtalen med lärarna så har de ett pågående 

arbete med detta som framför allt är kopplat till den litteratur som används i undervisningen.  
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5. Diskussion  
I resultatdiskussionen behandlas informanternas redogörelse och undervisning i förhållande till 

den teoretiska referensramen och svarar framför allt på uppsatsens två första frågeställningar. 

Den vidare diskussionen tar upp den tredje frågeställningen och uppsatsen syfte hur en 

normkritisk litteraturvisning bör vara utformad. Till sist presenteras en lista med råd för en 

normkritisk litteraturundervisning.  

 

5.1 Resultatdiskussion  

Två av frågeställningarna som ställdes i början av denna uppsats var hur svensklärare arbetar 

med ”Kostym” i sin undervisning och hur de behandlar normer om kön, genus och sexualitet i 

det arbetet. Resultatet visar att det finns vissa gemensamma nämnare. Lärarnas 

tillvägagångssätt kan liknas vid de som Langmann och Mac Donald beskriver. Langmann 

redogör för Sœverots direkta pedagogik och Mac Donald menar att en del av det normkritiska 

arbetet är att just synliggöra normer. Alla fyra lärarnas arbetssätt går ut på att få eleverna att 

fundera över och diskutera hur jaget i novellen förhåller sig till de normer som finns i samhället 

kopplat till kön, genus och sexualitet. Tre av lärarna menar att helklass- och gruppdiskussioner 

är viktiga moment i arbetet med novellen, då eleverna får samtala om det lästa och möjlighet 

att lära tillsammans i en social kontext. Diskussionen kan dessutom bidra med nya perspektiv 

eller utforskandet av möjlighetshorisonter. Flera av lärarna betonar att arbetet med ”Kostym” 

får elevernas fördomar att komma till ytan. Detta kan kopplas till idéen med kunskapskriser då 

dessa får eleverna att se och reflektera över de normer som finns i samhället och hur de är 

kopplade till novellen och sig själva. Litteraturens koppling till dess omvärld är något som ingår 

i litteraturdidaktikbegreppet och som lärare 1, 2 och 3 har erfarenhet av i arbetet med novellen. 

De resonerar kring hur samhällsutvecklingen har påverkat elevernas tolkning av och diskussion 

om novellen. Det är en intressant aspekt av arbetet med novellen, men också för att förstå hur 

litteratur åldras och förstås i det samhälle som den läses i. 

 I arbetet med novellen berörs normer kring kön, genus och sexualitet. Tre av fyra lärare 

använder inte begreppet genus men samtalar med eleverna om vad som är just manligt och 

kvinnligt. Här finns tydliga kopplingar till Gemzöes resonemang om genusdualism. Det blir 

tydligt att kvinnan och mannen framstås som varandras motsatser och tillskrivs olika 

egenskaper. Lärarna arbetar på olika sätt för att kritisera denna uppfattning. När eleverna 

anlyserar novellen och försöker förstå jaget är det tydligt att både heteronormativiteten och den 

heterosexuella matrisen påverkar deras resonemang, framför allt omedvetna föreställningar om 
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kön, genus och sexualitet. Många elever tolkar jaget som kvinna utifrån att Bob är en man och 

de menar att jagets kön påverkar tolkningen av samlaget som skildras. Eleverna fastnar 

dessutom i diskussionen rörande jagets kön och sexualitet. Det finns då en risk att diskussionen 

fokuseras kring en person eller karaktär istället för att beröra normen i stort såsom Kumashiro 

betonar. De intervjuade lärarna hamnar lätt i Kumashiros andra strategi då invidiven ofta 

hamnar i fokus och används för att representera en marginaliserad grupp. För att lärarna ska ta 

arbetet vidare till Kumashiros tredje strategi krävs att arbetet fördjupas med kunskaper om 

normer, förtryck och maktstrukturer kopplat till kön, genus och sexualitet. Det finns nämligen 

en risk att undervisningen blir kontraproduktiv och att repesentationen istället stärker de normer 

som finns kring marginaliserade grupper.  

 Lärare 1:s arbetssätt med ”Kostym” kan på flera sätt förankras i den teoretiska referens-

ramen. Dels låter hen eleverna ta upp oklarheter i texten, dels ger tid för enskild reflektion vilket 

Bergmark och Viklund, Bommarco och Parmenius Swärd och Nordberg tar upp som en viktig 

aspekt i kunskapsutvecklandet. I lärare 3:s arbetssätt får eleverna under momentets gång 

kunskap i litteraturanalytiska begrepp, metaspråk, genom en metod som kan liknas vid de 

miniföreläsningar som Bergmark och Viklund skriver om. Miniföreläsningarna ger möjligheter 

att som lärare behandla ämnen såsom exempelvis värdegrund, begreppen kön och genus eller 

litteraturanalystiska aspekter. Dels förtydligar det ämnesinnehållet för eleverna, dels möjliggör 

det för utveckling av kunskaper om litteratursamtalets eller värdegrundens metaspråk. Lärare 3 

uttryckte också i intervjun att en viktig del av arbetet med ”Kostym” är att den berör ämnen 

som sexualitet och könsidentitet vilket många elever söker och utforskar. Novellen kan på så 

sätt bidra med igenkänning för eleverna. Igenkänning i undervisning är något som både 

litteraturdidaktiken och den normkritiska pedagogiken berör som ett sätt för att motivera och 

stärka eleverna. Litteraturvalet är centralt i en normkritisk litteraturundervisning och de 

intervjuade lärarna menar att representationsaspekten är betydande i det valet. Lärare 4:s 

temaarbete med flera verk ger ett bredare perspektiv för eleverna. Flera av författarna som 

nämns i denna uppsats, bland annat Kumashiro och Mac Donald tar upp risken med att låta en 

röst eller berättelse representera en grupp. När lärare 4 låter flera röster komma till tals ger det 

eleverna en större förståelse för både hur normer ser ut och kommer till uttryck. Dessutom ger 

det insikt i det faktum att individer inte kan representera hur alla individer i en grupp är eller 

hur de identifierar sig. 

 Lärare 2 och 4 berättar om elevers tolkningar av novellen och jaget där det blir tydligt att 

arbetet med novellen blir ett normkritiska arbete. I lärares 2:s undervisning uttrycker en elev 

diskriminerande åsikter om homosexualitet som behöver ifrågasättas. När elevens uttalande 
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ifrågasätts och diskuteras hamnar hen i en kunskapskris. Skolans dubbla uppdrag förutsätter att 

denna typ av kommentarer ifrågasätts och Molloy menar att det är en viktigt del i det 

normkritiska arbetet och i critical literacy-praktiker. Elevens utveckling mot en demokratisk 

individ berör både litteraturdidkatiken och den normkritiska pedagogiken. I dessa kriser är det 

viktigt med den sociala interaktionen. Lärare 4 berättar att hens elever har förstått att de ska 

göra en egen tolkning av jaget och att denna tolkning påverkas av samhällets normer. I den här 

diskussionen har fokus förflyttats från jaget som individ till att istället belysa samhällets normer 

och maktstrukturer, precis som Kumashiro betonar. Ur ett normkritiskt perspektiv fungerar 

lärare 4:s litteratursamtal om budskapet bra. En annan aspekt som visar värdet med en 

normkritisk litteraturundervisning är att vissa elever tar med sig kunskaper om kön och genus 

in i andra litteratursamtal. Detta är något som jag ser som en stor vinst med novellen och 

undervisningen i stort. Om ”Kostym” kan hjälpa elever att lära och reflektera över normer för 

att sedan kunna sätta in detta i nya sammanhang och i andra diskussioner så har 

litteratursamtalet ur ett normkritiskt perspektiv varit lyckat.  

  Sammanfattningsvis besvaras uppsatsen två första frågeställningar med att lärarna låter 

eleverna läsa, reflektera, diskutera och skriva i arbetet med ”Kostym”. Kunskaper om 

litteraturanalytiskt metaspråk och texttyp är något som lärarna fokuserar på samt att utifrån 

begreppen kvinnligt och manligt eller kön och genus diskutera hur jagets kön, genus och 

sexualitet kommer till uttryck i novellen. Detta görs genom att låta eleverna kategorisera typiskt 

kvinnliga och manliga egenskaper och attribut utifrån novellens berättarteknik men också 

strukturerade samtal kring dessa ämnen. Däremot finns det utifrån den teoretiska referensramen 

vissa brister i lärarnas tillvägagångssätt i hur man som lärare utformar en normkritisk 

litteraturundervisning. Lärarna bör ge sina elever längre tid för enskild reflektion, lyfta fram 

novellens innehåll för att göra diskussionen kring normer tydligare och använda begreppen kön 

och genus. Dessutom bör de rikta diskussionerna på normen i stort och tydliggöra att normer 

stärks och förändras av intersektionella aspekter.  

 
5.2 Vidare diskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur lärare kan utforma en normkritisk 

litteraturundervisning i ämnet svenska. De intervjuade lärarna gör detta genom att få eleverna 

att kritiskt reflektera över de normer som påverkar elevernas uppfattning av jaget och samtidigt 

utveckla kunskaper i litteraturanalys. I deras undervisning diskuteras även litteraturanalytiska 

aspekter och uppfattningen och tolkningen av kön, genus och sexualitet. Lärarnas arbete kan på 

så sätt likställas med skolans dubbla uppdrag som både värdegrunden och flera av författarna i 
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den teoretiska referensramen lyfter fram. Däremot, som presenteras i slutet av avsnitt 5.1, finns 

det delar i lärarnas arbete som bör utvecklas och förändras för att arbetet ska bli än mer 

normkritiskt. Nedan följer en diskussion i hur lärare kan utforma en normkritisk 

litteraturundervisning utifrån ”Kostym” eller annan litteratur i svenskundervisningen med 

utgångspunkt i den teoretiska referensramen och intervjuerna. De didaktiska frågorna vad, hur 

och varför kan återigen användas som verktyg i litteraturvalet och i planeringen av arbetet.  

 I analysen och tolkningen av novellen i kapitel 3, blir det tydligt att innehållet och 

stilistiska medel kan vara kunskapsutvecklade för eleverna. När jag som lärare väljer att 

använda ”Kostym” i min undervisning hjälper vad-frågan mig att ringa in dessa 

kunskapsutvecklande aspekter. Novellen kan bidra med kunskaper om litteraturanalytiska 

begrepp såsom berättarteknik, budskap, stil och språk, kunskaper om normer och 

maktstrukturer rörande kön, genus och sexualitet samt hur dessa samverkar ur ett 

intersektionellt perspektiv. Jag är medveten om att det är ett stort och ambitiöst mål men med 

relativt enkla hjälpmedel kan novellen bidra med kunskap inom alla dessa aspekter. Det är 

självklart viktigt att läraren funderar på vad man vill uppnå med användandet av ”Kostym” eller 

andra verk, men det jag vill lyfta fram är att det finns goda och breda kunskapsmöjligheter. 

Grunden i arbetet med novellen blir att förena skolans kunskapsuppdrag och demokratiuppdrag 

med ett normkritiskt förhållningssätt eller genom critical literacy. Som Molloy skriver har den 

normkritiska pedagogiken och critical literacy-praktiken flera likheter, såsom att kritiskt 

granska texter och se hur normer samverkar och kommer till uttryck i texten samt att bidra med 

nya perspektiv för läsaren. Lyckas man som lärare arbeta normkritiskt med novellen kan 

eleverna få med sig kunskaper om hur normer kring kön, genus och sexualitet kommer till 

uttryck i vårt samhälle samt koppla dessa till sina egna erfarenheter. En förhoppning är att 

eleverna kan föra med sig dessa kunskper vidare, in i nya arbetsmoment eller senare i livet, och 

på så sätt utveckla sitt litterära tänkande. Hur bör då en normkritisk litteraturundervisning om 

”Kostym” eller annan litteratur se ut? 

  Den tidigare forskningen visar att det finns vissa grundstenar som är viktiga när man 

applicerar queerteoretiska och normkritiska perspektiv på litteratur. Dessa är bland annat att 

synliggöra, analysera och diskutera vad kön, genus och sexualitet har för betydelse i det litterära 

verket, lyfta intersektionella aspekter och på detta sätt ge eleverna möjlighet att se på innehållet 

ur andra perspektiv. Läraren kan också betona hur innehållet presenteras med hjälp av 

berättartekniker och stilistiska medel. Metaspråket blir en viktig aspekt av arbetet och kan 

hjälpa eleverna att förstå värdegrunden samt hur den kommer till uttryck i verket. Det litteratur-

analytiska metaspråket finns förankrat i kursplanen i svenska men metaspråket kopplat till 
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värdegrunden och framför allt kön, genus och sexualitet har inte en lika tydlig plats. Detta 

metaspråk har istället sin grund i queerteoretiska och normkritiska perspektiv på litteratur. Har 

eleverna inte förståelse för dessa begrepp samt hur normer kommer till uttryck i samhället tror 

jag det blir svårt för dem att ta till sig innehållet. Den tidigare forskningen saknar generellt ett 

didaktiskt perspektiv. Österlund visar däremot i sin avhandling och i artikeln i Arena att 

queerteorin erbjuder ett sätt att granska litteratur som också kan fungera i undervisningen. Då 

gäller det att synliggöra normerna och att ta fasta på textens tystnader, men också belysa 

värdegrundsaspekterna. 

 I arbetet med en normkritisk litteraturläsning är det viktigt att arbeta och tydliggöra 

budskapet. Både lärarens budskap med arbetet och textens budskap. Med ”Kostym” kan 

budskapet diskuteras dels utrifrån elevernas tankar om innehållet, dels utifrån Ninni Holmqvists 

egna ord om syftet med novellsamlingen, som återfinns i kapitel 3. Detta är något som jag 

tycker bör utvecklas i lärarnas arbete med novellen. Precis som Boglind och Nordenstam 

betonar är en text aldrig neutral. Ur ett citical litarcy-perspektiv är det dessutom viktigt att 

resonera kring avsändare och budskap när man kritiskt granskar en text. Det är inte bara 

eleverna som kritiskt behöver granska texten utan även läraren. Genom granskning och tolkning 

av texten får läraren förståelse för budskapet men också vilka och vems perspektiv som utesluts. 

Det är dessutom viktigt att tydliggöra normerna och deras koppling till värdegrunden och 

diskrimineringslagen för eleverna för att de ska bli medveta om syftet med arbetet. Hur ska de 

kunna utvecklas till goda demokratiska medborgare om de inte har kunskaper om just 

värdegrunden och diskrimineringslagen? Här kan Martinssons och Reimers kritik av 

diskrimineringslagen vara en intressant aspekt att lyfta tillsammans med elevera, då vissa 

faktorer av karaktärernas identitet såsom klass och utseende inte är inräknande i de sju 

diskrimineringsgrunderna. 

 Det finns olika sätt att undervisa om diskrimineringsgrunderna och värdegrunden i 

svenskämnets litterturarbete. Lärare 4:s inledande genomgång och övning om kön och genus är 

ett sätt. Ett annat är Bergmarks och Viklunds tanke om miniföreläsningar, vilket lärare 3 i viss 

mån använde sig av. Dessa miniföreläsningar är ett bra hjälpmedel för att förklara och utbilda 

eleverna om exempelvis diskrimineringslagen och värdegrunden eller litteraturanalytiska 

aspekter. Miniföreläsningarna gör det möjligt för mig som lärare att mer spontant hålla korta 

genomgångar om delar som berörs i litteratursamtalet i den situationen de kommer upp i.  I 

arbetet med ”Kostym” kan miniföreläsningar beröra kön, genus och sexualitet kopplat till 

teorier och normer. Med hjälp av dem kan jag som lärare dels styra eleverna in på den riktningen 

som jag vill att deras diskussioner ska ta, dels förtydliga syftet och budskapet med att använda 
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och diskutera den specifika texten. I litteratursamtalet är lärarna noga med att eleverna lär sig 

metaspråket kring litteraturanalytiska begrepp. Jag anser att kunskaper om begreppen kön, 

genus och sexualitet samt andra diskrimineringsgrunder och identitetsaspekter bör behandlas 

på liknande sätt i undervisningen. För att eleverna ska kunna utveckla kunskaper och förståelse 

för dessa begrepp och hur de kommer till uttryck i samhället är det viktigt att de kan benämna 

dem med rätt ord. Detta är något som tre av fyra lärarna i undersökningen inte gör. I stället för 

att använda ett korrekt metaspråk och exempelvis förklara skillnaderna mellan kön och genus 

diskuteras ”Kostym” utifrån begreppen kvinnligt och manligt. Den normkritiska pedagogiken 

har bakgrund dels i kritisk och feministisk pedagogik, dels i queerteori och intersektionalitet. 

Jag anser därför att det fattas aspekter av det normkritiska arbetssättet om jag som lärare inte 

lär eleverna metaspråket och den grundläggande teorin bakom värdegrundsämnena som 

litteraturen behandlar. Det är med hjälp av kunskaper om metaspråk, teorier och strukturer som 

fokus kan flyttas från jaget till normstrukturerna i samhället. Detta kan också vara ett sätt att 

försöka förhindra att stereotyper förstärks om jaget och normbrytande individer. Utan vidare 

kunskaper om kön, genus och sexualitet tror jag det blir svårt för eleverna att se till en större 

samhällskontext, vilket också syns i intervjuerna då de fastnar i diskussioner rörande jagets kön. 

I teorin är detta enkelt, men svårare i praktiken. Som i alla andra delar av läraryrket handlar det 

om att anpassa undervisningen till den elevgrupp som man undervisar.  

 När lärare i svenskundervisningen behandlar texter som lyfter fram normer handlar det 

inte bara om att använda metaspråk och förståelse för begreppen kön, genus och sexualitet. Det 

handlar också om att tydliggöra textens innehåll för eleverna. Som regeringens rapport Ökad 

kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna 

behandlar behöver eleverna få fler tillfällen att analysera och diskutera identitet och sexualitet, 

vilket de också efterfrågar. Rapporten visar på vikten av att inkludera dessa frågor i alla ämnen, 

och i svenskämnet kan litteratur vara ett sätt. Genom att tydliggöra för eleverna innehållets 

koppling till kön, genus och sexualitet och använda rätt begrepp utvecklar de både kunskaper 

inom ämnet men får också möjlighet att fundera, resonera och diskutera kring dessa ämnen. 

Verket kan på så sätt bidra till att nya tankar väcks och fungera som representation och 

igenkänning för elever. Begreppen kan vara svåra för eleverna att förstå och koppla till sin egen 

verklighet, och det behövs, som jag tidigare nämnde, att läraren gör anpassningar till 

elevgruppen. Butlers heterosexuella matris kan vara ett bra verktyg för eleverna att förstå detta 

då den inte bara förklarar begreppen och normerna kring dem utan också visar hur de 

samverkar.  
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 Identitetsfaktorernas samverkan tar lärare 4 upp i intervjun som något som hen vill för-

bättra med momentet. Hens undervisning saknade ett viktigt intersektionellt perspektiv för att 

eleverna skulle göra den tolkningen av jaget som läraren hoppades på. I lärare 4:s klass proble-

matiserades inte heterosexualiteten som norm vilket fick eleverna att tolka jaget utifrån hetero-

normen. Trots att eleverna har arbetat med begreppen kön och genus fastnar de i hetero-

normativiteten då sexualitetsnormen inte problematiseras. Detta är ett exempel på en möjlig 

konsekvens när det normkritiska arbetet inte når hela vägen och försummar de intersektionella 

perspektiven. Intersektionalitet är en viktig faktor i det normkritiska arbetet för att förstå hur 

normer samverkar och kan förtydligas i arbetet med ”Kostym”. Som tidigare nämnt kan den 

heterosexuella matrisen vara till hjälp i förståelsen men även att studera diskrimineringslagen 

närmare. Schmitts kritik av diskrimineringslagen presenteras i avsnitt 2.2.2 och kan användas 

vid arbetet med diskrimineringslagen för att hjälpa eleverna att förstå hur intersektionalitet 

fungerar och kommer till uttryck. Schmitt påpekar att diskrimineringsgrunderna är skilda med 

ett ”eller” istället för ett ”och”. Jag tycker att den här tanken att diskrimineringsgrunderna är 

åtskilda syns i elevernas resonemang i lärare 4:s klass. I detta arbete kan kopplingar göras till 

den relevanta texten, i det här fallet ”Kostym”, för att visa hur läsarens tolkning av texten 

påverkas. Jag tror nämligen att om eleverna utvecklar kunskaper om kön, genus och sexualitet 

och hur dessa normer ser ut samt att problematisera dem så kommer de att få fler perspektiv på 

tolkningar av jaget. 

 Alla fyra lärare som är med i undersökningen använder ”Kostym” i kursen svenska 1. I 

sina resonemang förklarar lärarna att arbetet med ”Kostym” och andra noveller är ett bra sätt 

att introducera litteraturanalytiska begrepp och övning inför kommande arbete med roman-

analyser. Arbetet med novellen kan utveckla elevernas kunskaper i litteraturanalys. Genom att 

arbeta ur ett normkritiskt perspektiv och behandla begreppen kön, genus och sexualitet och hur 

de samverkar kan eleverna också utveckla kunskaper om normer, värdegrunden och 

diskrimineringsgrunderna. Som Bromseth och Darj skriver är det normkritiska arbetet en 

pågående process. Detta är något som jag tycker är viktigt att lyfta fram. I och med att lärarna 

behandlar ”Kostym” under kursen svenska 1 finns det goda möjligheter att det normkritiska 

litteraturarbetet påbörjas här. Genom att tidigt introducera eleverna för hur normer ser ut i 

samhället och i litteraturen menar jag att de, efter viss repetition, lär sig att applicera dessa 

perspektiv på egen hand på nya texter. Detta är också något som de intervjuade lärarna har 

erfarenhet av. Vi lärare behöver hjälpa eleverna att bli mer normkritiska och detta kan göras 

genom ett kontinuerligt arbete med dessa frågor. Målet, som jag ser det, med ett normkritiskt 

litteraturarbete är att få eleverna att själva kritiskt granska den lästa texten, ställa frågor såsom: 
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Vems synvinkel är texten skriven ur? Vilka syns och inte syns i texten? Vad är det för normer 

som behandlas och hur påverkar de tolkningen av det lästa?  

 Ett annan mål med det normkritiska arbetet är också lärarens interaktion med eleverna. 

Som regeringens rapport Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och 

samlevnad i lärarutbildningarna också behandlar behöver lärarnas kompetens inom området, 

kön, genus och sexualitet förbättras. Interaktionen med eleverna bör vara en del av detta arbete 

och även vara en pågående process då identiteter inte är fasta utan kan förändras. Den sociala 

interaktionen, skriver Björkman, som en av förändringsarenorna där den normkritiska praktiken 

bör ske. Detta inkluderar både i formella och informella sammanhang. Likväl som det 

inkluderar att tillrättavisa diskriminerande uttalanden, såsom lärare 2 fick erfara, handlar det 

också om att utveckla en normkritisk och inkluderande relation med eleverna. Det kan vara att 

inte anta att elever identifierar sig med ett visst kön eller genus. Det normkritiska arbetet bör 

tydliggöra vilka ämnen som behandlas för att eleverna på bästa sätt kan ta till sig innehållet, det 

kan göras genom exempelvis ett inkluderande metaspråk eller litteratur. Lärare 3 berättar att 

hen ser ”Kostym” som ett sätt att visa för eleverna att undervisningen och skolan är inklude-

rande och att man är accepterad som man är. Jag tror precis som lärare 3 att litteraturen kan 

hjälpa både eleverna och läraren i det här arbetet.  

 Sammanfattningsvis kan hur-frågan besvaras med att det är viktigt att hjälpa eleverna att 

uppmärksamma författarens berättarteknik och stilistiska medel för att diskutera textens 

budskap samt synliggöra det med det normkritiska arbetet. Dessutom behöver läraren ge 

eleverna verktyg för att förstå normerna och deras betydelse samt hur dessa är kopplade till 

elevernas egna liv. Detta kan göras genom enskild reflektion, gruppdiskussioner, mini-

föreläsningar och metaspråk.  

Uppsatsens tredje och sista frågeställning är på vilket sätt litteratur kan bidra till arbetet 

med värdegrundsfrågor och normkritik i svenskundervisningen. Som både inledningen och de 

intervjuade lärarna tar upp handlar det om innehållet i den litteratur som används i under-

visningen. Litteraturvalet blir en viktig faktor vilket kan tydliggöras av den didaktiska frågan 

varför. Det finns flera viktiga aspekter att ta i beaktning när man som lärare väljer skönlitteratur. 

Lärare 1, 3 och 4 resonerar att de väljer litteratur som på olika sätt belyser skolans värdegrund 

och där litteratursamtalet kan bidra med nya perspektiv. Lärarna använder sig av litteratur för 

att ta upp olika moraliska och etiska aspekter i undervisning vilket är ett bra hjälpmedel att 

belysa fördomar, normer och andra problematiska frågor. Dessa diskussioner kan få eleverna 

att utveckla sitt kritiska tänkande och på så sätt utvecklas mot demokratiska medborgare. 

Langers begrepp möjlighethorisont är ett begrepp som tydligt visar på litteraturens möjligheter. 
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När elever får läsa litteratur med varierat innehåll och berättartekniker kan det hjälpa dem att 

se världen på ett annorlunda sätt och även att visa upp den mångfald som finns. Det är inte bara 

litteraturdidaktikerna som lyfter fram vikten av att undervisningen ska bidra med nya perspektiv 

utan även normkritiker såsom Kumashiro. 

  Lärarna resonerar att en viktig aspekt i valet av skönlitteratur, men också i undervisningen  

i stort, är representativitet. Jag håller med lärarna att det måste inkluderas i undervisningen, 

vilket också poängteras av kursplanen i svenska. Precis som bakgrunden i denna uppsats 

behandlar ska undervisningen behandla litteratur ”från olika tider och kulturer författade av 

såväl kvinnor som män” (Skolverket, 2011b, s. 2). Men det är en fin balansgång mellan att visa 

upp en representativitet och oavsiktligt stereotypisera marginaliserade grupper. Detta kan bidra 

med svårigheter i det normkritiska arbetet. Kumashiro lyfter fram detta som en viktig aspekt av 

det normkritiska arbetet. Han menar att det är lätt att undervisningen får fel fokus. Exempelvis 

genom att diskussioner kretsar kring individer och hur de bryter mot normen istället för normen 

i sig och att man som lärare endast visar upp en normbrytande bild kan också leda till stereoty-

pisering. Även Mac Donald ser detta som ett möjligt utfall av en mindre genomtänkt 

undervisning. Citatet från Kumashiro i avsnitt 2.2.2 ”Adding differences is problematic when 

the differences is itself normative” (Kumashiro, 2002, s. 56) speglar tydligt denna problematik. 

För att som lärare inte hamna i den här fällan är det viktigt att själv kritiskt granska de texter 

som behandlas och sin egen undervisning. En annan viktig del av lärarens förarbete för att 

uppnå en normkritisk litteraturundervisning är att fundera på vad det är man vill uppnå och hur 

man kan nå dit. Mac Donald betonar just att detta kan förhindra att representationen av margina-

liserade grupper blir stereotypisk och normbekräftande.  

Lärarna menar att värdegrunden och representativitet är påverkande faktorer i litteratur-

valet. Men hur väl lyckas de förmedla detta? I arbetet med ”Kostym” är det endast lärare 4 som 

behandlar annan litteratur som på olika sätt handlar om kön och genus. Genom att lärare 4 visar 

eleverna fyra olika verk där kön och genus är närvarande och normbrytande blir bilden av 

normbrytande individer mer diversifierad. Jag anser att detta är ett bra sätt att visa upp en 

varierad bild av identiteter och normer. Men hur kan man göra detta på andra sätt? Det är fel 

att kritisera de andra tre lärarna för att de inte använder flera litterära verk då det efterföljande 

samtalet, miniföreläsningar och annan litteratur eller undervisning vid andra tillfällen kan kom-

plettera bilden. Som nämnts tidigare är det normkritiska arbetet en pågående process vilket 

förutsätter ett pågående arbete med värdegrundsfrågorna. Jag tror att ett inledande arbete med 

”Kostym” eller annat liknande verk kan skapa goda förutsättningar för att lära eleverna att se 

hur köns-, genus- och sexualitetsnormer samverkar och kommer till uttryck. Lägger man som 
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lärare tid på att gå igenom metaspråket, studera diskrimineringslagen och värdegrunden till-

sammans med eleverna kan man skapa en grund för att eleverna i senare arbeten uppmärk-

sammar dessa aspekter. Detta har några av lärarna erfarenhet av, och jag tror att det är ett bra 

sätt att påbörja den normkritiska processen på. Även i de fall litteraturen inte är normbrytande 

kan kön, genus och sexualitet uppmärksammas och kritiskt granskas. Det är minst lika viktigt 

att eleverna lär sig resonera kring normbekräftande texter för att studera budskap och perspektiv 

samt se hur normer samverkar. Under arbetet med denna uppsats har jag insett möjligheterna 

med en normkritisk litteraturundervisning. Det krävs inte bara arbete för eleverna utan också 

för mig som lärare. Både litteraturdidaktiken och den normkritiska pedagogiken lyfter fram 

värdet av att lära tillsammans med eleverna, vilket är en förutsättning för det normkritiska 

arbetet. 

 
5.3 Perspektiv och metoder för en normkritisk litteraturundervisning  

När man som lärare vill arbeta normkritiskt med litteratur som berör värdegrundsämnen finns 

det vissa perspektiv och metoder som man bör inkludera. Nedan finns en lista på dessa och de 

är sammanfattade utifrån den teoretiska referensramen, resultatet av intervjuerna och diskuss-

ionen. Listan är ett försök att gå från teori till praktik.  

 

• Utgå ifrån styrdokumenten, skollagen och diskrimineringslagen. Samtala med eleverna 

vad dokumenten säger och vad de missar. Det blir ett sätt att tydliggöra värdegrunds-

frågorna och syftet med momentet.  

• Läraren måste läsa och kritiskt granska texten. Vad representeras och hur kan man 

skapa diversifierad undervisning kring de normer och marginaliserade grupper som 

behandlas? Ställ också frågan - vilka är det som inte syns i texten.  

• Använd miniföreläsningar för att förtydliga och förmedla kunskap till eleverna.  

• Se till att eleverna utvecklar metaspråk gällande både litteraturanalytiska och värde-

grundsteoretiska begrepp.  

• Ta hjälp av teorier som queerteori och normkritisk pedagogik.  

• Ge eleverna tillräckligt med enskild reflektion för att sedan diskutera i grupper eller 

helklass.  

• Lär eleverna att ställa kritiska frågor till texten. Vem berättar? Vems historia? Vems 

historia är det inte? Textens tystnader kan användas för att öppna upp för diskussion.  

• Återkom till samma värdegrundsaspekter i andra verk för att ge eleverna fler perspektiv 

och repetition. Ett sätt kan vara att belysa likheter och skillnader i verken.  
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6. Slutsats  
Jag har i denna uppsats undersökt hur lärare kan utforma en normkritisk litteraturundervisning 

i ämnet svenska. Undersökningen har utgått från ”Kostym” av Ninni Holmqvist som 

tillsammans med litteraturdidaktik, normkritisk pedagogik och queerteori samt intervjuer med 

verksamma svensklärare visar att en normkritisk litteraturundervisning kan förena skolans 

kunskapsuppdrag och demokratiuppdrag. Eleverna får även goda möjligheter att utvecklas till 

normkritiska läsare. Den normkritiska pedagogiken kan hjälpa läraren att utveckla verktyg och 

tillvägagångssätt för att arbeta med värdegrundsfrågor i undervisningen. Skolan ska utveckla 

elever till demokratiska medborgare för att bland annat kunna ta ställning i etiska och moraliska 

frågor. Då är det viktigt att lyfta fram värdegrundsfrågor i skolans alla ämnen och tydliggöra 

för eleverna vad undervisningen behandlar. I andra delar av svenskundervisningen lär sig 

eleverna att utveckla ett metaspråk för att kunna samtala om undervisningen. Jag anser att detta 

är minst lika viktigt i undervisningen rörande värdegrundsfrågor. I arbetet med ”Kostym” 

betyder det att eleverna bör få kunskaper om begreppen kön, genus och sexualitet. Detta kan 

göras med hjälp av queerteorins tankar om kön och genus, heteronormativitet och den hetero-

sexuella matrisen. Det krävs att läraren har grundläggande kunskaper om värdegrundsämnena 

för att skapa goda förutsättningar för ett normkritiskt litteraturarbete. En normkritisk 

litteraturundervisningen bör utformas så att skönlitteraturen bidrar till igenkänning, utvecklar 

och utmanar normer, perspektiv och värderingar. Samtidigt bör den ge elever både verktyg och 

språk att diskutera värdegrundsämnen. Det gäller att bibehålla ett sådant arbete och fortsätta att 

granska sin egen undervisning så att normer i stort hamnar i fokus, och att undervisningen visar 

på en god representativitet som försöker att inte normbekräfta marginaliserade grupper och 

normbrytande individer. Låt oss arbeta för en normkritisk litteraturundervisning där vi lär 

tillsammans med eleverna. För det spelar ingen roll vem det är som bär kostym. Vi kan alla 

bära kostym. 

 

6.1 Utvecklingspotential och vidare forskning  

Nedan följer en reflektion över uppsatsen utvecklingspotential och vidare forskning som 

uppstått under arbetets gång men som inte tagits med i denna uppsats.  

 I denna uppsats har endast lärarperspektivet på arbetet med ”Kostym” undersökts. Ett 

elevperspektiv hade varit intressant dels för att undersöka hur de tycker att arbetet kring 

”Kostym” är och kan förbättrats, dels för att få insikt i hur en normkritisk undervisning påverkar 

eleverna mer långsiktigt. I mån av tid och utrymme i denna uppsats har en avgränsning gjort 
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till att enbart lärare deltar i studien. Detta medför också att de tolkningar och perspektiv som 

redogörs för i denna uppsats är återberättat av de intervjuade lärarna. På så sätt är dessa 

tolkningar andrahandskällor. Jag anser dock att då syftet med denna uppsats har varit att 

undersöka hur lärare kan utforma en normkritisk litteraturundervisning kan informationen om 

elevernas tolkningar användas för att dra slutsatser. Däremot är elevernas åsikter om ”Kostym” 

och arbetet med värdegrundsfrågor intressant att undersöka för att kunna förankra 

undervisningen i elevernas egna erfarenheter.  

 Under arbetet med uppsatsen har arbetet ändrat inriktning något, vilket har gjort att det i 

efterhand har tillkommit frågor som hade varit intressanta att ställa till de intervjuade lärarna. 

Det är hur de definierar ett normkritiskt litteraturarbete, vilket är syftet att använda litteratur 

som berör värdegrunden samt deras tankar om skolans dubbla uppdrag i svenskämnet. Som 

läsare av denna uppsats kanske man dessutom efterfrågar direkta metoder i arbetet med 

litteratur som behandlar normer. Detta är något som denna uppsats inte behandlar då det hade 

krävt ytterligare undersökningar av undervisningen i klassrummet och för att den normkritiska 

pedagogiken inte handlar om att ge förslag på metoder utan mer om perspektiv och teorier.  

Vidare forskning kan enligt mig ta två olika inriktningar: Den ena inriktningen är 

elevernas utvecklingspotential med en normkritisk litteraturundervisning. Relevanta frågor att 

ställa är hur elevernas kunskaper påverkas av ett pågående arbete med normkritik och om 

eleverna lär sig att själva applicera dessa perspektiv på litteratur, och andra läromedel, om 

undervisningen ger dem en bra grund. En annan relevant ingång är att undersöka hur ett 

normkritiskt litteraturarbete påverkar elevernas uppfattningar om individer som bryter mot 

normen. Dessa forskningsinriktningar kan ge lärare möjlighet att förstå hur elever på längre sikt 

tar till sig undervisning som berör värdegrundsfrågor men också hur man på ett kunskaps-

utvecklande sätt kan förena dels kunskapsuppdraget med demokratiuppdraget, dels litteratur-

didaktik med normkritiska perspektiv. Dessutom kan de ge insikt i hur samhället påverkar 

elevers kunskaps-utveckling och inställningen mot normer rörande bland annat kön, genus och 

sexualitet. Den andra inriktningen berör lärares tillvägagångssätt för att arbeta normkritiskt. Det 

handlar om hur man på likande sätt kan inkludera värdegrundsfrågorna i andra delar av svensk-

undervisningen samt mer konkreta normkritiska övningar och moment i undervisningen. Som 

poängterats vid flera tillfällen i denna uppsats ska det normkritiska arbetet vara en pågående 

process. Det betyder att det behöver ske inom fler moment i svenskundervisningen. Som snart 

nyexaminerad lärare i svenska hade det varit intressant att få fler exempel på hur den här typen 

av undervisningen kan se ut inom exempelvis grammatik-, språkhistoria- eller retorikmoment.
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8. Bilagor  

8.1 Bilaga 1  

De åtta stegen Monica Dalens forskningsprocess hämtat från Intervju som metod (2011).  

1. val av tema och utformning av problemställningar 
2. val av informanter  
3. utarbetande av en intervjuguide  
4. ansökan om tillstånd 
5. genomförande av intervjuerna 
6. organisering och bearbetning av det insamlade materialet 
7. analys av intervjumaterialet  
8. redovisning av de viktigaste resultaten (Dalen, 2011, s. 27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

8.2 Bilaga 2  

Intervjuguide: Intervju med lärare om Ninni Holmqvists novell ”Kostym” 

Inledning 
- Förklara syftet med intervjun och premissen för deltagande 

Undersökningen går ut på att undersöka hur lärare arbetar med novellen ”Kostym” av Ninni Holmqvist i 
sin undervisning samt hur de applicerar normkritiska perspektiv på litteraturstudier och kopplar detta till 
skolans värdegrund.   
 
Du kan när som helst välja att inte medverka i studien, även efter intervju och välja att inte svara på 
någon fråga om du så vill.  

- Fråga om inspelning 
 - ljud och bild. – jag har inte lyckats spela in bara ljudet, men det är det jag kommer använda.  
 - Ingen kommer se eller lyssna på inspelningen förutom jag. 
 - inspelningarna kommer raderas efter uppsatsen har skickats in, runt den 15 juni 
 
Anonymitetsskydd 
- Varken du, elever eller din arbetsplats kommer kunna kännas igen. – allt kommer 
anonymiseras.  
 
Öppningsfrågor 
- Kan du berätta lite kort om din arbetsplats, elevgrupp mm. 
 Kommunalt gymnasium, friskola, högskoleförberedande, yrkesförberedande.  
 
Kostym i undervisningen  
- I vilken kurs brukar du använda den? 
- Hur arbetar du med novellen ”Kostym” i din undervisning?  
 -Vad belyses ur handlingen? 
 -Hur analyseras Holmqvists berättarteknik? Alltså språk, stil mm.  
- Hur diskuterar ni begreppen kön och genus kring novellen?  
 - Utgår ni ifrån definitioner?  
 - Har eleverna koll på dessa begrepp eller behöver de mer information/kunskaper? 
- Har du upplevt att eleverna tolkar novellen på andra sätt nu (senare år) jämfört med tidigare?   
 - Tror du att en större öppenhet i samhället i stort påverkar elevernas analys och tolkning? 
- Varför använder du dig av ”Kostym” i din undervisning?  
- Vad har du för tips till andra lärare som vill arbeta med ”Kostym”?  
 
Elevers reaktion på ”Kostym”  
- Hur reagerar eleverna på novellen och arbetet med novellen?  
 - Engagerade, mottagliga mm.  
- Hur tolkar eleven karaktärerna i novellen?  
 - Uppfattar eleverna att jaget inte är könsdefinierat?  
 - känner de ett behov av att definiera jagets kön, genus och sexualitet? 
- Vad för typ av samtal brukar uppstå när eleverna läser novellen?  
 
Förening av normkritik, värdegrund och litteraturstudier 
- Hur kan man koppla novellen till kursplanen för Svenska och läroplanen för gymnasiet?  
 - Vilken kurs?  
 - värdegrunden?  
- Märkte du någon skillnad på elevernas förhållande till normer före och efter arbetet med 
novellen?  
 - Förändrades klassrumsklimatet?  
 - Applicerar de denna typ av normanalys på annat som de läser?  



  

- Hur försöker du implementera skolans värdegrund och normkritiska perspektiv i din 
undervisning i Svenska? 
 - Olika arbetssätt?  
 - integrerat eller tema? 
 - Hur resonerar du när du väljer litteratur?  
- Vad ser du är värdet med att använda litteratur för att närma sig värdegrundsfrågor? 
 
Avslutning 
- Tillägg?  
- Frågor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

8.3 Bilaga 3  

Tips från de intervjuade lärarna på annat material som berör likande ämnen som ”Kostym” 
och denna uppsats.  
 
Novell 
Lowden, Martina, 2009. En bra sorts ont. Stockholm: Myrios Novellförlag. 
 
Khemiri, Jonas Hassen, 2008. ”Oändrat oändligt” i Invasion!: pjäser, noveller, texter. 
Stockholm: Norstedt. 
 
Poe, Edgar Allan, 1999 [1843]. Det skvallrande hjärtat och andra skräcknoveller. Stockholm: 
Bonnier Carlsen. 
 
Marklund, Liza, 2005. ”Hur högt får en flicka flyga?” i Färdlektyr. Stockholm: 
Storstockholms Lokaltrafik 
 
 
Roman 
Tarttelin, Abigail, 2017. Golden boy. [Stockholm]: Månpocket. 
 
Miano, Léonora, 2008. Nattens inre. Enskede: TPB 
 
 
Teater 
Strömqvist, Liv, 2018. Tänker på dig. Dramaten play [video]. 
https://www.dramaten.se/play/teater/liv-stromquist-tanker-da-dig/ [Hämtad 2021-03-23] 
 
Annat material 
Hedlin, Maria, 2010. Lilla genushäftet 2.0: om genus och skolans jämställdhetsmål. 
Uppdaterad och omarb. version Växjö: Instutitutionen för pedagogik, psykologi och 
idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet 
 


