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Abstrakt 
 
I detta examensarbete ligger fokus på de etiska aspekterna av samhällsuppdraget i förhållande till 
den litteratur som lärare använder sig av i klassrumsundervisningen. Eftersom en stor del av 
skoldebatten handlar om samhällsuppdraget och dess värdegrund utgör också detta perspektiv 
utgångspunkten för denna undersökning. Målet är att undersöka vilka etiska avvägningar lärare 
gör i valet av litteratur och på vilket sätt samhällsuppdragets etik blir synlig i lärares arbete. 
Därmed framkommer också till viss del i vilken omfattning värdegrundsarbetet sker. Genom en 
kvalitativ undersökningsmetod i form av samtal har fyra gymnasielärare intervjuats. Erhållna 
resultat har presenterats i form av intervjutranskript som analyserats och tolkats med hjälp av 
aktuell forskning och pedagogisk-didaktisk litteratur. De slutsatser som kan dras utifrån resultaten 
är att etiken i lärarnas arbete inte är explicit och att det oftast inte finns en medveten etisk 
reflektion utifrån litteraturen. Etiken är snarare osynlig och tämligen omedveten. Dock 
medvetandegörs den under samtalen vilket framhåller dialogens betydelse för utveckling. Vidare 
framkommer att etiken aldrig är ett mål i sig, utan fungerar mer som medel för att nå andra mål i 
klassrummet. Slutligen, för att synliggöra etiken, har resultaten tolkats utifrån de etiska krav i 
samhällsuppdraget som ställs på lärare. 
 
 
Nyckelord: etik, litteratur, samhällsuppdrag, värdegrund, undervisning, pedagogik, Lpf94. 
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Abstract 
 
The ethical aspects of the Swedish Curriculum for the non-compulsory school system, Lpf94, will 
form the basis of the research in this essay. The ethical aspects constitute fundamental values and 
goals as well as common tasks that must be carried out by every teacher. Since the school debate 
focuses a lot on this perspective, which is often mentioned together with the words problematic 
and contradictory, it will consequently also be the focus of this essay. Here these features are treated 
in relation to literature in all its forms used by teachers in class, which also represents a part of 
the school debate. Together ethics and literature form a perspective that lacks research. The goal 
is to investigate the ethical awareness of teachers in relation to the literature, and find out which 
ethical decisions are made by teachers and in what ways the ethical aspects of the curriculum is 
fulfilled. A qualitative method has been used in order to gain results: four upper secondary school 
teachers/senior high school teachers have been interviewed. The results are presented in 
interview transcripts which have been analyzed and interpreted in the light of recent studies and 
research and pedagogical-didactical literature. Accordingly I have been able to draw the 
conclusions that the ethical features in teaching is not explicit and that there seldom seems to be 
any conscious ethical reflections in relation to the literature. The ethical aspects are rather 
invisible and unconscious. However, it is clear that the interviews raise the awareness of the 
ethical perspective and thus emphasize the growing and developing function of the dialogue. 
Finally the results have been interpreted from the point of view of the ethical tasks of the teacher 
in order to make the ethics visible. 
 
  
Keywords: ethics, literature, teaching, pedagogics, fundamental values, Swedish Curriculum.  
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Förord 
 
Jag vill rikta ett stort och varmt tack till de gymnasielärare som gjort denna uppsats möjlig. Det är 
tack vare er som jag insett att man faktiskt inte kan göra mer än sitt bästa – och att detta alltid är 
gott nog. Tack för att ni öppnat dörren och tagit emot mig och delat med er av era tankar och 
erfarenheter. Det har stärkt mig i mitt framtida arbete som lärare. 
 
Jag vill också rikta ett speciellt tack till min handledare Johanna Gustafsson-Lundberg.   
 
 
Örebro 2012-01-13. 
 
Malin Ångman 
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2. Inledning 
 
På planet hem till Sverige en vecka efter nyår hade jag med mig ett nummer av El País Semanal. I 
tidningen fanns ett reportage där sju spanska lärare berättar om vad det innebär att vara lärare 
idag. Två utav dem berörde mig mer än de andra när de svarade på frågan om varför de valt att 
bli lärare. Det var Eva Saéz och Óscar Martín Centeno. Det var svårt att inte bli berörd av dem, 
för deras altruistiska svar placerade läraryrket i ett sådant betydelsefullt och nästan ädelt ljus. Eva 
säger i intervjun: ”Jag är lärare därför att jag inte kan vara superhjälte”. Òscar uttrycker: ”Jag är 
lärare därför att utbildning är verktyget som förbättrar världen”1

     Men det är också ett allvarstyngt uppdrag: lärare har ett stort yrkesansvar eftersom arbetet 
direkt påverkar eleverna och samhället. Det innebär att ”förmedla och hos eleverna förankra de 
värden som vårt samhällsliv vilar på” (Skolverket 2006:3). I samhällsuppdraget finns 
grundläggande etiska värden, en värdegrund, som ska förmedlas och gestaltas. Det innebär bland 
annat att läraren ska klargöra dessa värden och analysera olika värderingar tillsammans med 
eleverna. Men hur ser konkretiseringen av dessa värden ut? Värdegrundens text formulerar vilka 
värden som gäller och den är också lätt att förstå och ta till sig. Dock ger den inga klara 
anvisningar om hur realiseringen utav värdena ska ske i undervisningen. Det är som ett glapp 
mellan teori och praktik, där det är läraren själv som får utforma praktiken utav den. För att 
etiken ska bli konkret och praktisk måste det ske en etisk reflektion där läraren frågar sig hur 
detta ska gå till. Det är en av de frågor jag ställer till mig själv såhär i slutskedet av 
lärarutbildningen, men som också utgör basen för denna uppsats. Jag är nyfiken på att se hur 
andra lärare hanterar samhällsuppdragets etiska aspekter och hur de konkretiseras i 
undervisningen.  

 (2012:36–38). Viljan att hjälpa 
och förändra var genomgående i reportaget och jag funderade en stund på vad jag skulle svara. 
Kanske inte något så storstilat och välformulerat men åtminstone någonting i samma anda. Det 
lilla man gör i klassrummet kan få betydelse för så många, vilket de båda lärarna indirekt uttrycker 
i sina svar. För det handlar egentligen inte om att uträtta storverk som det kan verka av den första 
anblicken av svaren, utan att uträtta vad som är möjligt och påverka så gott man kan – det är det 
som gör läraryrket storartat och ärofyllt.  

     Det är lärarens ensak att förverkliga värdena i det egna arbetet med eleverna. Och det är inte 
alltid som detta arbete är så tydligt. Det är som om verktygen saknas: som om vi saknar de rätta 
orden och begreppen samt bra utgångslägen för att möjliggöra samtal om värdegrunden. Den 
verkar så sällan vara föremål för diskussion vilket gör att den inte direkt kan ses som det levande 
dokument det är. Och sällan verkar etiken vara i fokus. Men kanske är det bara en synvilla? 
Kanske genomsyrar värdegrunden all undervisning och är tydlig i alla andra lärares arbete? Det 
skulle innebära att den levandegörs även när lärare väljer ut den litteratur som används i 
undervisningen.  
     Med denna uppsats vill jag synliggöra en del av den problematik som jag tror finns kring 
värdegrundsarbetet. Det är med hjälp av röster från skolgolvet som fragment av den 
problematiken har synliggjorts i denna undersökning. Eftersom litteraturen spelar en stor roll i 
undervisningen och dessutom kan legitimeras utifrån pedagogisk forskning, kommer uppsatsen 
att inta det perspektivet. Det blir således relevant att undersöka hur lärare realiserar 
samhällsuppdragets etik genom litteraturen i klassrummet. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Min översättning. 
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2.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare tänker kring litteratur och etik. Följande 
frågeställningar har aktualiserats:  
 
Vilka etiska avvägningar gör lärare och sker en etisk reflektion i valet av och i förhållande till litteraturen? 
Hur tydlig är etiken i lärares arbete med litteraturen? 
Knyter lärarna an till värdegrunden?  
Hur blir samhällsuppdragets etik synlig? 
 
 
     2.2     Metod 
 
För min studie har jag valt att begränsa mig till intervjuer med verksamma lärare för att ge en bild 
av hur lärare tänker kring samhällsuppdragets etik i förhållande till litteraturen i klassrummet. 
Syftet är inte att ge en representativ och heltäckande bild, för då hade analysmaterialet blivit 
enormt med både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. Istället har jag valt att 
arbeta utifrån mina personliga resurser i ett begränsat tidsutrymme och ta fasta på lärares enskilda 
uttalanden och diskutera dem mot bakgrund av det officiella styrdokumentet Lpf94 och 
didaktisk-pedagogisk forskning. 
     Tillvägagångssättet för insamling av material har varit intervjuer, en kvalitativ metod med 
fokus på att undersöka ”vilka kvaliteter eller egenskaper en företeelse har”, här med syftet att få 
förståelse för lärares syn på samhällsuppdragets etiska aspekter i förhållande till litteraturen som 
används i klassrummet (Bjereld 2002:114). Hartman definierar kvalitativ undersökning bland 
annat som ett försök att ”nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer”, 
under vilket denna undersökning faller (1998:239). Intentionen vid genomförandet var inte att 
pricka av intervjufrågor utan att få till otvungna samtal med ytterst lite styrning. Det har också 
varit viktigt med neutrala uttalanden från min sida så att påverkan av svaren skulle bli så liten som 
möjligt. Detta tillvägagångssätt beskrivs av Hartman som ”analytisk induktion”, vilket betyder att 
”man undviker teoretiserande medan man samlar in data” eftersom ”man inte, medvetet eller 
omedvetet, vill påverka de människor som man intervjuar” (1998:241). Istället handlar det om att, 
som i detta fall, samla in all data som är relevant för problemställningen och sedan analysera 
datainsamlingen.  
     Intervjusvaren har transkriberats i sin helhet med avsikt att fånga lärarnas uttrycksformer. De 
har till viss grad också formats närmare ett skriftspråk för att underlätta läsningen utav dem. 
Svaren kan i vissa fall upplevas som långa, men det har också varit intentionen: längden på svaren 
säger också en del om ämnets svårighetsgrad och problematik, samt lärarens förståelse av och 
förhållningssätt till det.  
     Informanterna, fyra verksamma lärare på en central gymnasieskola i en medelstor stad i 
centrala Sverige, har frivilligt deltagit i undersökningen som bygger på intervjutillfällen med 
respektive lärare2

     Resultatet av intervjuerna är inte representativt för lärare i allmänhet eftersom informanterna 
är få, men materialet kan tolkas som ett lokalt stickprov som ändå säger en hel del om hur lärare 

. Valet av informanter skedde med en önskan om engagerade lärare med längre 
yrkesverksamhet som skulle bidra med intressanta, väl genomtänkta och reflekterande 
synpunkter. Lärargruppen kom således att utgöras av en kvinnlig och tre manliga lärare: Karin, 
som undervisar sedan många år i samhällskunskap och geografi; Anders som undervisar i svenska 
och filosofi och har arbetat som lärare i 19 år; Magnus, lärare sedan 13 år i svenska och historia; 
samt Tom som undervisar sedan 25 år i engelska. Intervjupersonerna har av forskningsetiska skäl 
kodats med fingerade namn. 

                                                           
2 Lärarna Anders och Magnus valde att samtala tillsammans med mig under ett intervjutillfälle. Tanken var från 
början att enbart intervjua Anders men då de delar arbetsrum ställde även Magnus upp.  
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resonerar kring begreppet etik i förhållande till litteratur. På en lokal nivå kan resultatet få stor 
betydelse och fungera som en utvärdering. På en högre och allmän nivå kan denna kvalitativa 
undersökning bidra till den begränsade forskningen om hur litteratur stärker arbetet med 
värdegrunden. 
     Jag vill poängtera att resultatet inte säger någonting om hur det ser ut i praktiken, det vill säga i 
klassrumsundervisningen, utan fokuserar på lärarnas personliga tankar och förhållningssätt till 
ämnet. Huruvida lärarnas svar fullföljs i klassrummet framkommer inte i denna undersökning. 
Dock kan svaren delvis upplevas som utvärderande. 
     Vid redovisningen av resultatet har materialet delats upp under olika rubriker efter de 
slutsatser som dragits. Efter redovisningen av intervjuerna behandlas svaren i ljuset av tidigare 
forskning, didaktisk litteratur och styrdokument.       
 
 
     2.3     Begreppsförtydligande 
 
Innan vi går vidare med själva undersökningen behöver ett antal grundläggande termer för 
studien klargöras. Det handlar här inte om formellt exakta definitioner, utan snarare om 
tydliggöranden av det centrala begreppsinnehållet termerna har inom denna studie. 
     Med litteratur avses i denna uppsats all form av litteratur. Begreppet litteratur kommer därmed 
att användas synonymt med exempelvis skönlitteratur, tidningsartiklar, noveller och poesi.     
     Med begreppet etik avses i denna uppsats den etik och de etiska aspekter i lärares 
samhällsuppdrag, där den avgränsas till Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf94. Jag gör 
således inget anspråk på någon särskild etisk teori eller avgränsning inom ”moralfilosofin”, utan 
ämnar avse de värden som läroplanen förmedlar. Begreppet etik används följaktligen synonymt 
med samhällsuppdragets etik. Avsaknaden av en tydligare definition av begreppet har varit helt i linje 
med uppsatsens intention och metod: de intervjuade lärarna i denna studie har på så sätt indirekt 
bidragit med personliga definitioner av etikbegreppet i förhållande till läroplanen samt olika 
tolkningar av det och värdebegreppen. 
     Med etiska avvägningar avses de avvägningar, med andra ord den bedömning eller de val samt 
värderingar lärare gör utifrån läroplanens etiska komponenter i relation till valet av litteratur.  
     Begreppet etisk reflektion innebär i denna studie (om annat inte anges) den medvetna reflektion 
som lärare gör i valet av litteratur och vid tillämpandet av den i förhållande till den etik som 
förmedlas i läroplanen. Det betyder att man medvetet reflekterat kring de etiska aspekterna av 
samhällsuppdraget och hur dessa aspekter kan konkretiseras i undervisningen med hjälp av 
litteraturen.  
 
 

3. Bakgrund 
 
Etik och litteratur har hört nära samman ända sedan antiken. Genom skrifter kunde 
moralfilosofernas budskap nå ut och eftervärlden ta del av filosofiska tankar och 
ställningstaganden som är lika aktuella än idag. Sokrates anses vara etikens fader i västerländsk 
filosofi och enligt hans elev Platon sökte han efter det rätta, det goda och det sanna, vilket står att 
läsa i de nedskrivna dialogerna som finns kvar sedan antiken. Sokrates menade att endast den 
riktiga insikten kan resultera i ”den rätta handlingen”. Han dömdes till döden och tömde år 399 
f.Kr. en bägare med gift för att ha uppmanat människor att tänka själva och inte vara auktoriteter 
till lags bara för att de hade makt. Sokrates menade att det var insiktsfulla samtal som skulle vara 
vägen till att medvetandegöra, förändra och påverka (Maria Modig 2000:29).  
     Litteratur behöver inte alltid fylla en så stor roll som i exemplet ovan. Det är inte heller alltid 
som litteratur framkallar en förändringsvilja eller gestaltar ett viktigt skeende både historiskt och 
politiskt. Dock har litteratur en förmåga att påverka oss på många olika sätt: den roar och oroar, 
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förundrar och förargar, engagerar och provocerar. Den tillfredsställer olika behov hos oss och 
utgör en enorm kunskapskälla. Men i likhet med exemplet ovan kan litteratur också förmedla 
etiska ställningstaganden. Den kan synliggöra författarens eller någon annan fiktiv eller verklig 
karaktärs moraliska medvetande och påverka läsaren i olika riktningar. Den är ett 
undervisningsverktyg som ger underlag för diskussion och reflektion som är viktiga beståndsdelar 
i det elevcentrerade förhållningssättet. Men varför är etik intressant och viktigt i detta perspektiv? 
     Etik spelar för det första en stor roll i läraryrket. I sitt vardagsarbete gör lärare många etiska 
val: det kan ske i mötet med elever eller i situationer elever emellan och där läraren måste visa på 
en moralisk medvetenhet och en förmåga att göra kloka bedömningar. Men de etiska aspekterna 
begränsar sig inte bara till de olika mötena som äger rum inom klassrummets väggar, utan lärare 
har etiska ansvarsområden även gentemot föräldrar, lärararbetet i sig, arbetsplatsen, kollegorna 
och samhället. De etiska aspekterna genomsyrar också yrkesutövningens uppdrag i form av en 
etisk kod. Dessa yrkesetiska principer utgör tillsammans med samhällsuppdraget lärares 
yrkesutövning. Som Göran Collste skriver så kännetecknas denna yrkesutövning således av vissa 
moraliska dygder, kunskaper och färdigheter som lärare måste förvärva för att kunna realisera de 
övergripande värdena (2010:126). Det är en roll som reflekterande praktiker som lärare tvingas 
inta. Aristoteles begrepp phronesis beskriver den dygd som möjliggör för en individ att i varje 
enskild situation hitta rätt handling och där lärarens praktiska klokhet eller praktiska förnuft kan 
leda omdömet i ett etiskt val. Med hjälp av moralisk improvisation och etisk flexibilitet får 
känslan därmed styra handlandet (Colnerud 2004:142).  
     Begreppet etisk reflektion inom läraryrket tas också upp av Jenny Gren: en del av 
läroplanernas etiska krav är att det som pedagog är viktigt att tänka etiskt och reflektera över vilka 
normer man bär med sig och vilka regler som påverkar ens förhållningssätt (2001:31). 
Tillsammans med värdegrunden blir detta en förutsättning för att arbeta enligt läroplanen med 
eleverna. Gren framhåller vikten av etik i lärarens vardagsarbete: 
 

Att sätta etiken i fokus är nödvändigt som pedagog. Det finns ett etiskt krav på pedagogen 
utifrån läroplanerna. Ett uppdrag som du måste anta. Ett uppdrag som är så viktigt därför 
att det handlar om kommande generationers möjlighet att kunna förankra sin verklighet, 
sin vardag, i en stabil värdegrund och att med tillförsikt kunna hantera alla de dilemman 
och motsägelser som verkligheten obönhörligen kommer att låta dem möta. (2001:194). 

 
Det etiska krav som Gren beskriver är en förutsättning för en god kvalitet på skolans verksamhet.   
Skolverket skriver i Med demokrati som uppdrag: En temabild om värdegrunden: 
 

Att arbeta med värdegrunden är inte isolerat från det övriga vardagliga skolarbetet, det är 
en ständig process som pågår i alla sammanhang under hela skoltiden: i undervisningen, på 
rasterna, på språng mellan lektionerna, i andra spontana möten med t.ex. 
skolbespisningspersonal och i lärarrummen. (2000:6). 

 
Lärares val av litteratur i undervisningen innebär således i ett etiskt perspektiv att man reflekterar 
över valet och funderar över vilka etiska perspektiv som förmedlas till eleverna och vilka 
möjligheter till samtal om värden och normer som finns. Om eleverna ska ”växa in i ett etiskt 
tänkande, i att kunna reflektera över olika värderingar och normer och i att kunna göra sina egna 
etiska val” måste de mötas utav lärare som själva reflekterar etiskt (Gren 2001:10). Ett arbete med 
skolans värdegrund genom litteratur på ett tydligt sätt, inte bara för elevernas utan också för 
lärarens egen skull, kräver en medvetenhet om hur de grundläggande värdena kan behandlas 
utifrån litteraturen. Värdegrundsarbetet får inte isoleras från undervisningen.  
     I Teaching Literature to Adolescents tar Beach upp det han definierar som The ethical classroom 
(2006:244). I det etiska klassrummet förses eleverna med litteratur som utmanar all form av 
diskriminering men också som gör det möjligt att urskilja skillnader. Det är en typ av litteratur 
som förändrar elevernas tillvaro: eleverna får på ett kritiskt sätt läsa texter för att urskilja även det 
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sociala och politiska innehållet. Men i det etiska klassrummet finns också en risk för att elever 
kommer i kontakt med innehåll som möjligen kan få en negativ effekt, exempelvis provocerande 
och sårande ord eller ett rasistiskt innehåll.  
     Litteraturen som används i klassrummet kan dock konkretisera värdegrunden på många olika 
sätt. Den kan förmedla de värden som beskrivs i läroplanen eller gå emot dem. Oavsett vilket 
utgör den utgångspunkter för elevernas egna ställningstaganden och reflektioner. Litteraturen kan 
också låta lärare och elever mötas i ett mellanrum mellan skola och fritid, vilket kan relateras till 
begreppet third space som innebär att eleverna får utrymme att reflektera över kopplingar mellan 
skolans texter och fritidens (Lundahl 2009:65). På så sätt är litteraturundervisningens innehåll inte 
isolerande vilket betyder att eleverna kan koppla det – och gör oftast det – till vardagen utanför 
skolan och de egna erfarenheterna. Därmed kan Skolverkets formulering ovan sträcka sig till att 
också omfatta utrymmen bortom skolans väggar. Här blir det tydligt att de etiska värden som ska 
förmedlas och behandlas enligt läroplanen spelar en stor roll i förhållande till litteraturen. Om 
eleverna tränas i att kritiskt granska det de läser och urskilja de etiska värden som antingen 
författaren eller texten förmedlar är chansen stor att eleverna också applicerar dessa kunskaper på 
texter utanför skolan. Lärarens roll blir härmed tydlig: det krävs en etisk reflektion, det vill säga 
att man reflekterar utifrån de etiska aspekterna i läroplanen och relaterar dessa till litteraturen i 
klassrummet, för att verkligen se till att värdegrunden realiseras även i litteraturundervisningen.  
 
 

4. Forskningsöversikt 
 
Detta kapitel utgör en översikt av utvalda delar av för denna undersökning relevant forskning. 
Vidare behandlas litteratur utifrån hur den kan legitimeras av forskning och didaktiska argument. 
Avsnittet kommer också att belysa en del av den problematik som omhuldar det etiska uppdrag 
lärare har. 
 
 
     4.1     Legitimering av litteratur i undervisning 
 
Det finns många didaktiska argument för varför litteratur ska vara en del av undervisningen. I 
Engelsk Språkdidaktik beskriver och argumenterar Bo Lundahl för skönlitteraturens roll i 
undervisningen. Han menar att dess användning egentligen inte behöver motiveras eftersom den 
har en given plats i språkundervisningen, vilket inte minst betonas i läroplanerna i gymnasiets 
engelskakurser. Enligt Lundahls granskning är det viktigt att läsa litteratur eftersom den verkar 
för interkulturellt lärande och ”gör det möjligt att möta människor och förstå historiska, 
ekonomiska och sociala förhållanden från olika delar av världen” samt fungerar som en källa till 
hur språket och texter används och fungerar, i den mån att den synliggör språkets möjligheter 
och textens syfte, struktur och funktioner, vilket också ”hjälper oss att förstå andra texter”. 
Vidare stimulerar litteratur till språkutveckling och verkar som stöd för fortsatt läsutveckling 
(2009:326). Lundahls synpunkter gäller främst engelskundervisningen men kan naturligtvis 
appliceras på all form av litteratur och på alla skolans ämnen som behandlar någon typ av 
litteratur.  
     Bengt Brodow och Kristina Rininsland har i Att arbeta med skönlitteratur i skolan – praktik och 
teori tittat närmare på engagerade svensklärares arbete med skönlitteratur i grundskolans senare år 
och på gymnasiet och vad deras positiva inställning till litteratur gör för undervisningen och hur 
denna praktik kan ses mot bakgrund av teori i form av forskning och debatt de senaste 
årtiondena. Tjugosex lärare intervjuades och delade med sig av många tankar om bland annat 
planering, textval, elevmotivation och förståelsefördjupning. I likhet med Lundahl argumenteras 
litteraturläsning utifrån styrdokument, i detta fall läro- och kursplaner i svenska. Brodow och 
Rininsland markerar också att litteratur ”kan vara en källa till kunskap också i andra ämnen” 
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(2005:6). Yttre och inre svårigheter betonas, exempelvis klassrumsmiljö och litteraturval, 
koncentrations- och motivationsförmåga. En intressant aspekt är att det hos dessa intervjuade 
lärare inte verkar finnas särskilt läsovilliga eller ifrågasättande elever, vilket enligt Rininsland 
förklaras av lärarkompetens, undervisningskvalitet och materialfrågor. Dessa lärare brottades 
alltså inte med elever som ifrågasätter lektionsinnehållet i stil med ”varför måste vi läsa det här?” 
som egentligen är en fråga som direkt inbjuder läraren till att rättfärdiga valet av litteratur utifrån 
kriterierna ovan. Författarna väcker istället frågor som skulle kunna vara möjliga svar på detta: Är 
lärare mer medvetna om skönlitteraturens betydelse? Är alla lärare bättre på att motivera eleverna 
som i sin tur blivit mer medvetna om läsningens betydelse? (2005:231). Om det nu förefaller sig 
så behöver alltså dessa svensklärare aldrig motivera eller legitimera undervisningens innehåll, utan 
eleverna tar emot och läser det som tilldelas dem utan vidare diskussion.  
     Frågan om litteraturens betydelse verkar således inte drivas av lärare själva. Magnus Persson 
skriver i Varför läsa litteratur? om den kanondebatt som pågick sommaren 2006 i medierna där 
ledarskribenter, insändarskribenter och politiker debatterade om det folkpartistiska förslaget om 
en obligatorisk litteraturlista ”med svenska författare och verk av särskild betydelse” (2007:8). 
Det svenska språket och den svenska litteraturen hamnade i fokus på bekostnad av 
kulturrelativismen eftersom den litterära kanonen därmed inte skulle komma att representeras av 
kvinnor, invandrare och sexuella minoriteter. Persson beskriver debatten som inte särskilt 
verklighetsförankrad eftersom en viktig nyckelgrupp saknades bland debattörerna. Det var 
svensklärarna och svensklärarutbildarna. Litteraturprofessorerna och de professionella kritikerna 
som fanns på plats skulle alltså ha den mest uppdaterade kunskapen om skolans 
litteraturundervisning. Dessutom fokuserade debatten nästan uteslutande på vad som skall läsas, 
mycket mindre på varför och inte alls på hur (2007:9). På frågan om varför vi egentligen ska läsa 
litteratur motiverar Persson sammanfattningsvis som att litteraturen har förmågan ”att 
tillfredsställa de mest olikartade behov” hos läsare (2007:6). Det finns dock inga självklara eller 
oföränderliga svar på varför litteratur ska läsas: 
 

Ett av svaren har till exempel varit att litteraturläsning är moraliskt uppbygglig. Ett annat 
att man lär sig rättstavning och grammatik. Litteraturen förändras, men det gör också 
sätten att läsa – och motiveringarna till varför man skall göra det. Frågan om 
litteraturläsningens syfte och värden tenderar att ställas på sin spets i tider av intensiva 
kulturella, medieteknologiska och samhälleliga förändringar. Det är en sådan tid vi lever i 
nu. (2007:6) 

    
Att litteratur ska läsas i skolan ter sig självklart, trots att åsikterna går isär vad gäller vad, hur och 
varför. Samtliga författare ovan instämmer i att när frågan gäller utbildningssystemet så måste 
litteraturen kunna motiveras och legitimeras, men inte bara ur ett språkutvecklande perspektiv, 
alltså som en färdighetsträning. I ett mångkulturellt modernt samhälle får litteraturen ökad 
betydelse då den kan lära oss någonting om samtidens kulturella konflikter. Därmed borde 
litteraturundervisningen ”i långt högre utsträckning följa litteraturens exempel och sätta sina egna 
mest omhuldade vanor och värderingar på spel” (Persson 2007:279). 
 
 
     4.2     Etik och problematik – etik i relation till värdegrunden 
 
     Att litteratur i all dess form kan ha och har haft en enorm påverkan, inte bara på själva 
undervisningen i skolan utan också på ett samhälleligt plan där den genererat i förändringar, kan 
illustreras med otaliga exempel som av självklara skäl i form av omfattning inte kan belysas i 
denna uppsats. Men litteraturundervisningen skulle i skolundervisningen kunna utgöra en slags 
politisk pedagogik. I Pedagogik för förändring beskriver Bosse Bergstedt & Anna Herbert 
pedagogiska modeller som spelat stor roll i västerländska demokratins utveckling. Begreppet 
politisk pedagogik kan kopplas till Jacques Derridas idéer om att alla pedagogiska handlingar är 
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politiska. Han påstår att läraren alltid befinner sig inom ett politiskt fält som man inte kan gå 
utanför, den enda möjliga handlingen är att ”synliggöra det för sig själv och andra” vilket innebär 
att man som lärare därmed kan bli medveten om ”varför vi gör val av texter, vilka diskursiva 
’sanningar’ som gömmer sig i texten” och ”vilka texter vi väljer bort och varför” (2011:241). 
Derrida anser att: 
 

Lärare har en speciell plikt och ett individuellt ansvar för att genomskåda de menings- och 
maktstrukturer som finns, inom både pedagogiken och det ämne som läraren undervisar i, 
men även de maktstrukturer som återspeglar externa aktörer och makthavares intressen. 
Det individuella ansvaret gäller även om det finns läroplaner, kursplaner och styrdokument 
som är demokratiskt beslutade. Ansvaret innebär inte att lärare ska praktisera civil olydnad 
men att man ansvarar för en etisk värdering av politiskt beslutade förordningar för 
pedagogisk och vetenskaplig praktik (Bergstedt & Herbert 2011:241). 

 
Enligt Derrida är detta alltså en del av det yrkesetiska ansvaret. Det kritiska förhållningssätt han 
förespråkar ovan skall också praktiseras av hans studenter i hans kritiska praktiska filosofi. En 
tydlig parallell kan dras till det yrkesetiska ansvar som vilar på det svenska samhällets lärare: elever 
ska fostras till kritiskt tänkande medborgare där det också ingår ”att hjälpa elever att reflektera 
över möjliga skäl till varför vissa frågor uppmärksammas av staten, men inte andra” (David 
Lifmark 2010:302).  
     Det individuella ansvar som Derrida förespråkar när det gäller lärargärningen omfattar således 
också vilka etiska avväganden lärare gör i valet av litteratur. Det får betydelse för vilka värden 
som förmedlas, diskuteras och problematiseras i arbetet med litteraturen. I Lpf94 står det att 
”Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden” (Skolverket 2006:5) men det handlar inte 
bara om att ”förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar” utan om att man 
som lärare också bedriver undervisningen ”i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 
för att ta ett personligt ansvar” där det ”ingår att organisera verksamheten och arbetet i enlighet 
med demokratiska principer” som ”är en grundförutsättning för att skapa möjligheter till samtal 
om värden och normer” (Skolverket 2000:18).  
     I värdegrunden står att läsa att 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 
kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (Skolverket 2006:3) 

 
Vidare ska exempelvis ingen ”i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för 
annan kränkande behandling”, och skolan ”ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns 
lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om 
vad som är kvinnligt och manligt” (Skolverket 2006:3-4). 
     Värdegrunden ska genomsyra skolans verksamhet eftersom ”De etiska perspektiven är av 
betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Därför ska undervisningen i olika ämnen 
behandla detta perspektiv och ge en grund för och främja elevernas förmåga till personliga 
ställningstaganden” (Skolverket 2006:5). Det innebär att man aktivt ska påverka eleverna genom 
det vardagliga arbetet, bland annat att eleverna ”vidareutvecklar sin förmåga att göra medvetna 
etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter” och ökar förmågan 
”att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl empirisk kunskap och kritisk analys 
som förnuftsmässiga och etiska överväganden” (Skolverket 2006:12, 9). 
     Begreppet ”värdegrund” är omdiskuterat, likaså ordvalen och formuleringarna i värdegrunden 
som exempelvis ”kristen tradition och västerländsk humanism”, eftersom läroplanen ger 
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utrymme för tolkningsmöjligheter. I korta drag handlar problematiken om att det dels ”är en etik 
som tänks föreskriva hur vissa värden gestaltas i fostran, dels att det här handlar om en bestämd 
etik och slutligen att denna anses förvaltad av kristen tradition och västerländsk humanism” 
(Roger Fjellström 2010). Det står inte heller klart hur man ska tolka begreppen ”kristen tradition” 
och ”västerländsk humanism”. Fjellström försvarar dock användandet av dessa tvetydiga 
formuleringar: 
 

Är det inte i alla fall oväsentligt att i läroplanerna nämna kristen tradition? Utan att ha 
kristen tro tycker jag nog inte det, trots den risk för missförstånd som det medför. Egoism 
och perfektionism behöver tydlig motvikt, i synnerhet i skolan som utan det blir lika 
mycket utslagningsmaskineri som framgångsmaskineri (2010). 

 
     Det etiska perspektiv som denna uppsats intar syftar inte på någon speciell tolkning i 
förhållande till värdegrunden. Undersökningen kommer att fokusera på det etiska perspektivet i 
läroplanen och lärares förståelse för och förhållningssätt till det, i relation till 
litteraturundervisningen. 
     Anledningen till att värdegrunden kommer att behandlas ur detta perspektiv är att det finns 
väldigt liten forskning som fokuserar på just litteraturundervisning i förhållande till det etiska 
perspektivet av samhällsuppdraget. Eftersom värdegrunden ”skall genomsyra hela skolans 
verksamhet” omfattar även värdegrundsarbetet även den litteratur som lärare använder sig utav i 
undervisningen (Andersson 2000:27). I Med demokrati som uppdrag skriver Skolverket att   
 

De vuxna i skolan visar stor vilja att arbeta med värdegrunden, men många säger sig inte 
veta hur man ska göra. Man tar sällan upp frågor om demokrati och etiska frågor, trots att 
eleverna vill det. Ändå verkar det som om barn och unga generellt har demokratiska 
värderingar. Att det är så kan tyda på flera olika saker. Det kan t.ex. handla om att 
demokratisk kompetens till stor del utvecklas i de informella lärmiljöerna och utanför 
skolan, i hemmen och i kamratkretsen. (Skolverket 2000:24) 

 
Huruvida denna syn överensstämmer med resultatet i denna undersökning får ännu vara osagt, 
men den ger ändå en generell bild av en problematisk aspekt som skulle påverka realiseringen av 
värdegrunden.  
     David Lifmark behandlar i Emotioner och värdegrundsarbete lärares arbete med värdefrågor ”i en 
skola präglad av olika slags mångfald” (2010:9). Lifmark belyser olika dilemman som uppstår 
kring värdegrunden och analyserar också olika tolkningar utav den i förhållande till lärares 
praktiska vardag. Ett problem är att 
 

[…] många arbetslag och lärare inte förmår konkretisera värdegrundsarbetet utifrån det 
långsiktiga helhetstänkande som Skolverket önskar. De svaga länkarna mellan […] 
läroplanens värdegrundsmål och andra styrdokument längre ned i styrkedjan, som 
kursplanerna, och att det allmänt ges för […] lite tid till gemensam reflektion i lärares 
vardagsarbete förvärrar problematiken. Detta hänger samman med den […] låga 
personaltätheten, som förstärktes av nedskärningarna under 1990-talskrisen, vilket 
försvårar de för arbetet nödvändiga nära relationerna mellan lärare och elever. (2010:21) 

 
Detta visar på en del av den komplexitet som omgärdar värdegrundsarbetet och att svårigheterna 
att tolka uppdraget också leder till att det blir svårt att konkretisera. Bristen på gemensam 
reflektion i lärares vardagsarbete som Lifmark nämner ovan, kan kopplas till Colnerud och 
Granströms resonemang kring begreppet lärarprofessionalism i Respekt för läraryrket. Då läraren 
mestadels tvingas genomföra lektioner i enskildhet innebär detta att ”möjligheten att under 
pågående arbete och inför eleverna tillsammans med en kollega diskutera den fortsatta 
uppläggningen av en lektion” inte finns vilket resulterar i att läraren också tvingas ”utveckla sin 
yrkesroll i ensamhet”, vilket är ett hinder för att utveckla lärarprofessionalism (2008:34–35).  
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     Det är således av flera anledningar viktigt att samtala om värdegrundsarbetet. Jag tror att de 
allra flesta lärare inser betydelsen av dialogen som ett medel i själva undervisningen, det vill säga 
mellan elev-elev och mellan lärare-elev, då den kan bidra till nya insikter och kritisk 
självreflektion. Men i relationen lärare-lärare verkar den däremot inte ha funnit en lika självklar 
position, vilket Colnerud och Granström också visar med utgångspunkt i lärares enskilda 
vardagsarbete. Stenbock-Hult beskriver dialogen som en ”pedagogisk, kommunikativ relation” 
för ”att förbättra kunskapen, insikten och sensitiviteten hos deltagarna” (2004:203). Dialogen kan 
på så sätt synliggöra problem i relation till värdegrundsarbetet och eventuellt generera i möjliga 
lösningar på dessa. Dialogen har en central plats i denna studie, inte bara som utgångspunkt för 
det metodiska tillvägagångssättet utan den har också betydelse för synliggörandet av 
samhällsuppdragets etik i de intervjuade lärarnas arbete med litteratur.      
     Gren hävdar att ”Pedagogens egen etiska medvetenhet och etiska tänkande är av stor 
betydelse för förhållningssättet till barnen/eleverna, och för i hur hög grad läroplanens 
intentioner avseende det etiska perspektivet i förskola/skola kan realiseras.” (2001:21). Vidare 
skriver Gren att det dock finns en stor osäkerhet i skolan om ”hur man i arbetslagen och i det 
direkta arbetet med barnen/eleverna sätter etiken i fokus” vilket till stor del beror på 
”avsaknaden av grundläggande kunskap om etiken som ämnesområde, om etikens redskap och 
kanske framför allt på en ovana att diskutera frågor som rör värderingar och människosyn” 
(2001:22). Etiken är enligt Gren inte något som står i fokus, vilket också är den bild som 
Skolverket förmedlar.  
     Eftersom litteratur kan bidra till värdegrundsarbetet utifrån de premisser som skildrats i både 
inledningen och i början av detta kapitel är den högst relevant och intressant att titta närmare på. 
Jag tror att litteraturen i klassrummet kan sätta det etiska perspektivet i fokus och att detta i viss 
mån också sker, även om det för både lärare och elever inte alltid är så tydligt. Kanske handlar det 
om att synliggöra det arbete som redan sker. 
 
 

5. Resultat  
 
I detta kapitel kommer samtalen med lärarna att redovisas. Jag har också valt att kommentera 
innehållet och analysera lärarnas svar i förhållande till tidigare forskning, vilket vävs samman med 
intervjutranskripten. Det beror på att lärarkommentarerna ofta är långa och kräver direkta 
förtydliganden samt kopplingar till externa källor för att tydliggöra dess innehåll. Den avslutande 
diskussionen följer i nästa kapitel. 
     Litteratur används flitigt och är ett frekvent inslag i undervisningen hos de tillfrågade lärarna. I 
denna undersökning berör resultatet de ämnen inom vilka informanterna verkar: svenska, 
engelska, historia, geografi, samhällskunskap samt filosofi; där litteratur i olika former 
förekommer och utgör en stor del av undervisningsmaterialet. I samtalet med Karin framkommer 
att det är till största delen tidningsartiklar som används i samhällskunskapen och geografin, 
utöver kursböckerna. Dock har eleverna fått läsa litteratur inom sociologin som komplement. 
Magnus är mån om att påpeka att litteraturen som används i hans kurser i historia och framförallt 
svenska är mycket varierad:  
 

… det är ju en salig bredd på det, det är ju både litteraturhistoria och det är ju hela 
litteraturskatten. Nej, men sen är det ju också när de läser romaner, där är det ju rätt 
mycket, alltså sånt som är populärt just nu och som eleverna… som vi tror att eleverna kan 
tillgodogöra sig på ett bra sätt. Så det spretar ju fullständigt.  

 
I Toms engelskundervisning används tidningsartiklar, poesi, romaner och noveller. Det 
sistnämnda utgör hans personliga preferenser eftersom de inte kräver lika mycket tid som 
romaner: 
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Jag är väldigt pigg på short stories och tanken är då att man kan se olika genrer på en short 
story. En på tjugo sidor kan säga lika mycket som en bok på tvåhundra sidor … ja, de är 
klassiker hos mig kan man väl säga. … Jag tror att man kan få ut lika mycket ur dem som i 
romaner med olika genrer och idéer. Ska man läsa en bok på trehundra sidor får man hålla 
på en längre tid med bara en sak där man kanske kunde ha gjort flera saker. 

 
Anders, som undervisar i filosofi, använder sig utav kursböcker och kompletterande filosofiska 
texter, såväl moderna som antika. Med insyn i lärarnas val av litteratur i undervisningen står helt 
klart att det är både skön- och facklitteratur som används. Litteraturen är naturligtvis 
ämnesanpassad, där romaner och noveller dominerar språkundervisningen, och där 
tidningsartiklar, kursböcker och övriga facktexter utgör största delen av litteraturmaterialet i 
samhällskunskap, geografi, historia och filosofi. 
 
 
     5.1     Etiken är inte explicit 
 
I min första kontakt med Karin och Tom och frågade om jag fick intervjua dem var deras 
reaktion ”Jag vet inte om jag gör några etiska avvägningar, jag vet inte om du kommer att få ut 
någonting av det” respektive ”Nej det vet jag inte om jag gör”. Dessa svar ställde det hela lite på 
sin spets: vad hade jag gett mig in på? Det skulle bli svårare än beräknat, men dessa svar gav 
egentligen bara en ännu mer intressant utgångspunkt. Redan i början fanns det med andra ord en 
möjlighet att dra en eventuell slutsats: etiken är delvis osynlig. Denna osynlighet är i verkligheten 
mer ett komplext förhållande där etiken inte synliggörs av lärarna och för lärarna själva – och 
kanske inte alltid för eleverna – men trots detta ändå integreras i undervisningen och utgör det 
förhållningssätt som samhällsuppdraget bygger på. Detta framkommer i intervjuerna: lärarna gör 
etiska avvägningar i valet av litteratur, men det sker oftast utan reflektion kring de etiska 
aspekterna av uppdraget. Avvägningarna bygger istället på en relativt omedveten personlig 
förhållning till etik som får styra i valet, utöver de kunskapsmål som ämnet kräver. 
 
Karin: Alltså när jag väljer litteratur så… i och med att jag har samhällskunskap, så handlar det 

väldigt mycket om… det ska finnas artiklar som stämmer överens med de mål jag är ute 
efter. I media till exempel, som är det avsnitt som jag precis har avslutat, så handlar det ju 
mycket om hur media arbetar och vilka konsekvenser det kan få för till ex. demokrati och 
vilka kunskaper vi har om olika… ja, så jag letar ju efter specifika saker, jag letar efter 
artiklar som visar vilka problem det finns med uppfattningar om saker. Det är inte så att 
jag tar vilken som helst och sen får de applicera sina kunskaper, ex. hur de värderar källor 
och så, utan jag visar ju artiklar där man redan från början ser att ”så här kan det ju inte 
vara”. Så dels är det det och det är ju ofta från engelska och amerikanska tidningar; och 
framförallt amerikanska tidningar är ju oerhört tacksamma därför att de är så ohyggligt 
vinklade, alltså alla ord de använder för den arabiska våren, på sitt naiva sätt. En del är ju 
inte så naiva, men jag tror inte att de menar oväl utan de ser världen på det sättet och det är 
ganska bra för svenska elever att läsa amerikanska journalister för jag tror inte att de 
amerikanska journalisterna ser det själva. Jag vet också att som jag har fått lära mig en gång 
i tiden att journalister med olika ursprung har med sig omedvetna kulturella värderingar, 
t.ex. vi i Sverige: hos oss är det omedvetet, så att journalister skriver utifrån ”tillsammans är 
vi starka”, dvs tillsammans gick man ihop och slogs emot elbolaget, tillsammans… man 
skriver ur den vinkeln, medan den amerikanska journalistiken är precis tvärtom: ”titta här 
den ensamma lyckades besegra jätten”. Och det där är väldigt tydligt. Så sådana 
avväganden gör jag, men det handlar alltså om kollektiv… jag är ju då kollektivist förstås, 
jag är ju svensk, hur jag än bär mig åt så kan jag liksom inte få mig själv att bli något annat. 
Jag är mer sån att jag letar efter saker som kan visa hur lätt man blir lurad, sen vet inte jag 
om det är så mycket etiska avsikter. […] Jag vet inte om jag har några etiska avvägningar… 
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Karin säger att hon visar eleverna ”vilka problem det finns med [olika] uppfattningar om saker” 
och ”omedvetna kulturella värderingar” i de texter hon arbetar med. Dock gör hon inga 
kopplingar till läroplanen och ser inte heller indirekt om hennes undervisning grundar sig på 
läroplanens etiska innehåll. Jag menar att det ändå finns integrerat i hennes arbete varvid hon 
svarar: 
  
 Fast jag har inte tänkt på det, på det sättet. Jag tog till exempel på förra provet, då fick de 

sitta i grupper och prata om en artikel som handlar om ”Occupy Wall Street”-rörelsen, 
eller den handlar inte om OWS-rörelsen, den handlar om oväsendet den för i de kvarteren 
där det faktiskt bor människor som har betalat rätt mycket för att bo i de trygga kvarteren 
och parkområdena kring Wall Street. Och tydligen så för deras trummor ett jäkla oväsen 
och inte nog med att OWS-rörelsen har varit där under de, ja, ett par månader nu, det 
ligger också på Manhattan som då under 9/11 blev fullständigt demolerat, så de har… det 
är inte bara Wall Street som är där med sina trummor utan det är också så att de har haft 
byggnadsprojekt pågående runt sig i X antal år. Så de är jävligt trötta på oväsendet och att 
man skriver en sån artikel liksom… i vilken värld gör man det? [skrattar] Det blev så 
absurt… men då fick de [eleverna] använda allt som jag tycker att vi har jobbat med och 
tagit med oss från lektionerna: ”hur påverkar det reklamsättningen på sidan, det som står i 
artikeln”, ”hur påverkar journalisternas bias”, ”selective perception”… men jag vet just inte 
om jag har så mycket etiska avvägningar. 

 
Karin synliggör olika perspektiv och värderingar som definitivt hamnar under etikens område. I 
detta sammanhang blir också samhällsuppdragets krav tydligt; att undervisningen exempelvis ska 
se till att skapa möjligheter till samtal om värden och normer, och att eleverna kan formulera egna 
ställningstaganden. Även Tom tar upp vikten av olika perspektiv och gör inte heller några 
kopplingar till styrdokument:   
 
Tom: Nej jag tror inte att jag tänker så när du ställer frågan direkt till mig, att det som styr mig är 

det du sa i början: vad det är som gör att du väljer en text över en annan. Jag tror att jag 
försöker att vara så aktuell som möjligt, att ta saker och ting som händer just nu och 
kanske gäller deras liv och kan vara intressant för dem. Så någonting som är aktuellt och 
intressant. Men när jag tänker efter så tror jag att allting jag väljer har ett värde i det, alltså 
det finns alltid någonting att kunna diskutera från olika synpunkter. Jag har engelska så jag 
vill att de ska läsa, de ska skriva, de ska lyssna och de ska prata, men jag vill också att de ska 
reflektera och det vore kul om de kom fram till en åsikt och testade den åsikten bland de 
andra i klassen med de här fyra delarna. […] Det handlar mycket om att se saker från olika 
synvinklar och då kanske det här med etik kommer in… jag har inte tänkt igenom det… på 
det viset. Men eleverna får ändå möjlighet att göra vissa reflektioner och testa idéer och det 
tycker jag är viktigt, inte bara lära sig ord och formuleringar. 

 
Magnus kommenterar i likhet med Karin och Tom undervisningens betoning på olika synsätt och 
värden, men han refererar också till styrdokument och lärares uppdrag: 
 
Magnus: Jag tror att det spretar ganska mycket alltså eftersom vi tar och läser litteratur från olika 

delar av världen och från olika tider så… det Anders var inne på att vi har en gemensam 
bild av etiska värden som är gångbara och bra så tror jag att de texter vi diskuterar, de 
spretar ganska mycket och det måste de få göra också… och de står ju för olika… och 
framförallt när man läser äldre litteratur så står ju den för helt andra värden ibland. Så det 
är väl en del av uppdraget också att förmedla olika synsätt på saker och ting… vi pratar ju 
ibland om berättelser är tidlösa eller inte, det har funnits med i våra styrdokument, och vi 
uppmanar gärna eleverna att fundera på om ”säger den här historien dig någonting, berör 
den dig idag, en 350 år gammal komedi – skrattar du? och varför, varför inte?” och då kan 
de ju komma fram till att ja, innehållet och ämnet är fortfarande aktuellt. Och ibland så 
känner de bara ”nej vad är det här” och förstår inte ens vad de pratar om. Men vi 
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diskuterar en massa såna frågor som man säkert kan sätta etiska begrepp på utan att vi gör 
det. 

 
Karin, Tom och Magnus lägger fokus på aktuella frågor som eleverna ska ta ställning till. De 
erbjuder reflektion från olika perspektiv samt möjligheter till ställningstaganden utifrån olika 
etiska värderingar. Gemensamt är, som Magnus påpekar, att både elever och lärare saknar 
begrepp som synliggör samhällsuppdragets etik och som ligger till grund för viss litteratur och 
därmed också till diskussionerna kring den. Magnus berör det omedvetnas roll när han resonerar 
kring en specifik kurs, ”Förintelsen”3

 
: 

Magnus: Ja du… jag vet inte… det är ju vissa kurser… nu har ju inte jag den här förintelsekursen 
längre, men om man pratar människovärde så var ju den en sådan kurs där vi försökte 
fokusera på det och där hade vi… där hjälpte ju Anders till att få in det etiska 
perspektivet… det var ju till med en skrivelse i kursplanen att det skulle in. Men sen tror 
jag om man tänker en vanlig historiekurs eller svenskkurs så kanske det är omedvetet mer 
än vad det är medvetet och det finns ju många andra saker man tar hänsyn till när man just 
ska få in elevinflytande i undervisningen. 

 
Anders: Ja, du sa förintelsekursen, det är klart att det är klockrent när det är den typen av innehåll 

då som… annars är det väl… ja, i filosofin… det är klart att det är så, men då är det 
naturligtvis på ett annat sätt, då handlar det om att man lär om etik, snarare än att man lär 
ut etiska värden eller principer. Jag tror inte att man synliggör på något sätt då att man 
skulle ha någon slags plan om att man försöker påverka elevernas värderingar eller… det 
tror inte jag att man tänker så riktigt. […] Fast det är ju rätt naturligt att man inte talar om 
varför man kommer med ett visst innehåll eller en viss text eller en viss uppgift, att man 
talar om att… ”det här har jag valt därför att jag tycker att det förmedlar rätt etiskt 
perspektiv”. Det är inte riktigt läge för det, tror jag.  

 
Magnus:  Man har tio romaner med sig och ska locka eleverna vid val av bok: ”den där romanen har 

jag med mig för att ni ska få en etisk…” (skrattar) 
 
Anders sätter fingret på en av den gemensamma värdegrundens problematiska punkter, nämligen 
att den inte specificerar vems värden som gäller. Elevers såväl som lärares värderingar kan 
faktiskt skilja sig åt. Det svenska samhället är pluralistiskt vilket innebär att skolverksamheten 
ställs inför en problematisk utgångspunkt eftersom värdegrunden tycks begränsa sig till en 
bestämd sådan. Detta resonemang beskrivs av Colnerud och Thornberg:  
 

Talet om en gemensam värdegrund med en uppsättning oförytterliga värden blir dessutom 
problematiskt om vi beaktar den norm- och värdepluralism och de norm- och 
värdekonflikter som föreligger i ett pluralistiskt samhälle. Vems värdegrund ska premieras 
på vems eller vilkas bekostnad? (2003:17) 

 
Anders förhållningssätt till värdegrunden handlar alltså inte om att fostra elever eller förmedla en 
på förhand bestämd eller rätt etik till eleverna genom litteraturen. Därför kan man inte heller 
arbeta med värdegrunden pliktetiskt. Lärare kan således omöjligen förmedla ett etiskt perspektiv 
till eleverna vilket också framgår av lärarnas svar ovan.  
     David Lifmark betonar fostran som en angelägenhet som sträcker sig utanför skolans väggar 
och vikten av att uppmärksamma komplexiteten i värdegrunden och skolans fostransuppdrag: 
 

Man kan argumentera pliktetiskt för att det är varje lärares skyldighet att ta 
värdegrundsuppdraget, så som det formulerats och antagits i demokratisk ordning, på 

                                                           
3 En valbar lokal 50-poängskurs i det individuella valet med fördjupning i Förintelsen. En mycket populär kurs med 
en avslutande studieresa till Polen och koncentrationslägren.  
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allvar. Så kan möjligen vissa politiker, skolinspektörer eller arbetsgivare tala, för att påverka 
lärare i en viss riktning. Mitt viktigaste skäl till betoningen av värdegrundstexten är i stället 
en övertygelse kopplad till en förhoppning. För det första berör en lärares fostran av en 
elev även andra människors liv och rättigheter, som föräldrar och andra närstående till 
eleven. I förlängningen kan man argumentera för att avsikterna med, och villkoren för 
fostran, är och bör vara en angelägenhet för samhället som helhet, för oss alla. För det 
andra är fostran, som redan visats, något komplext. Jag tror att det som är komplext kan bli 
lättare att förstå om fler försöker förstå komplexiteten, och talar med varandra om den. 
Min förhoppning är att en ökad och kritisk uppmärksamhet på den gemensamma 
värdegrundstexten, med dess vagheter och motstridigheter, kan underlätta kloka samtal, i 
skolor och utanför dem, om skolans fostran. (2010:60) 

 
Det är också i samtalen med Karin, Tom, Anders och Magnus som de etiska avvägningar som de 
fattar i valet av litteratur träder fram och synliggör den komplexitet som omhuldar 
värdegrundsarbetet. Under intervjun med Tom blev samtalet ett tillfälle för att synliggöra ett 
omedvetet etiskt perspektiv. 
 
Jag:  Vilken typ av litteratur använder du dig av då, jag vet ju att du jobbar mycket med 

litteratur? 
 
Tom: När det gäller den svenska kursen4

 
 då är det tidningsartiklar och short stories.  […] 

Jag:  Vad är det för någonting de har läst? Har du med någon roman? 
 
Tom: Romaner… ja när det gäller den svenska kursen då är det The Old Man and the Sea och To 

Kill a Mockingbird och Whale Rider, men när det gäller IB5

 

 då är det Tess of the d’Urbervilles, 
Macbeth, Pygmalion, Bride Price, Interpreter of Maladies och en till… och det som är 
genomgående för de här böckerna är de handlar alla om starka kvinnor har jag kommit 
fram till och det var inte meningen, för när man väljer de här böckerna är det tänkt att de 
ska vara ett tema, och jag tror att jag hade ett visst tema, men sen när jag tittar tillbaka då 
ser jag att det som är väldigt dominant, det är just de starka kvinnorna, som jag tycker är 
intressant.  

Jag:  På vilket sätt starka kvinnor? 
 
Tom: Independent… ja, independent, står för det de tror på, stolta… och sen är det böcker som 

är skrivna av, för det mesta, av män. Inte alla, men några. Män som är medvetna om 
kvinnans ställning i samhället i slutet av artonhundratalet. 

 
Jag:  Så det blev ett litet uppvaknande även för dig?  
 
Tom: Ja, det kan man säga. 
 
Här är det tydligt att innehållet i litteraturundervisningen delvis varit dolt även för läraren. Det 
betyder inte att läraren inte gör några etiska avvägningar, tvärtom, men att det förefaller som om 
valet sker omedvetet och utan etisk reflektion. Under samtalet inser Tom också betydelsen av att 
arbeta med texter som är viktiga för honom själv, för att bättre kunna utföra ett bra 
värdegrundsarbete:  
 

Det finns en förälder här nu som trycker på att man ska ha en kursbok, och nu när jag 
sitter här och pratar med dig då inser jag hur fel hon är. För jag har skapat min egen 

                                                           
4 Tom syftar på den klass som läser enligt det svenska systemets gymnasieutbildning.  
5 International Baccalaureate Diploma Programme. En internationell gymnasielinje med studier på engelska. 
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kursbok, och det är alltså de texterna som jag har valt och de är viktiga för mig ser jag nu 
och jag kan inte tänka mig att någon annan författare skulle hitta texter som passar mig. Jag 
tycker att de är viktiga och intressanta att prata om, det ser jag ju nu. 

 
     I intervjun med Anders och Magnus kommer Anders på att de under svensklektioner faktiskt 
jobbat utifrån etiska perspektiv: 
 

Fast det är väl inte så när man jobbar med… eller när vi har tagit fram en skrivuppgift 
Magnus så kanske det är ofta det handlar om att man ska kunna tänka i någon form av 
etiska termer, eller hur? 

 
Magnus:  Det kan det absolut vara. 
      
Under samtalet kommer Anders på och reflekterar kring möjliga arbetssätt och specifika 
situationer där olika etiska perspektiv får utgöra innehållet och utgångspunkten i undervisningen: 
 

Men det är klart, man skulle ju konkret jobba utifrån situationer där någon person sviker en 
annan eller någon person väljer att dra till med en lögn för att rädda sitt eget skinn… 
sådana saker kan man absolut använda mer, det tror jag, och få en bra diskussion. När vi 
pratar texter så blir det ofta att vi pratar om… man pratar naturligtvis om personerna i en 
berättelse, det gör man ju alltid, och man pratar ju om begreppen god och ond och förstår 
man varför den personen är som han är, och man pratar om hur de förändrar sig och 
sådana saker. Men man får ju inte in etiska begrepp så att säga i en sådan diskussion… och 
man ställer väl sällan den djupare frågan… det kanske man kunde göra. 

 
Anders berör inte direkt värdegrunden och de etiska värden som förmedlas i den, istället verkar 
det som om de etiska begrepp han nämner (god/ond, att tala sanning) främst rör moralfilosofins 
område, i det här fallet skolämnet filosofi och dess innehåll i relation till litteraturen. Vad som 
framkommer är således att det inte är ett direkt värdegrundsarbete, eller ett medvetet sådant. 
Däremot är uttrycket ”det kanske man kunde göra” intressant, eftersom han ser en möjlig 
fruktbar koppling mellan etikens byggstenar inom filosofin med litteraturinnehållet i 
svenskämnet. Härmed framstår inte de etiska aspekterna som separata från övrig undervisning. 
Men den koppling som alltid bör finnas mellan värdegrunden och undervisningen, att all 
undervisning ska genomsyras av skolans etiska normer och värden, är inte särskilt tydlig.  
 
 
     5.2     Etik – inte ett mål i sig 
 
När etiken inte är explicit i undervisningen som föregående punkt demonstrerar, står det klart att 
etiken inte heller är ett mål i sig. Valet av litteratur sker inte med värdegrunden som utgångspunkt 
eller utifrån de värden som skolan ska förmedla till eleverna. Istället handlar det i detta fall om att 
det etiska perspektivet automatiskt integreras i ämneskunskaperna. Som Tom uttrycker det: 
 

Om man tar George Orwells texter A Hanging och Shooting an elephant och colonialism, då 
skulle man kunna ha ett tema, men jag har inte det… eller när vi läser Pride and Prejudice 
som handlar väldigt mycket om fördomar… men målet är inte att diskutera fördomar i sig, 
det är en produkt, inte målet… målet är kanske att läsa en svår text och förstå den och få 
ut någonting av den, alltså att man lär sig ett främmande språk. Att vi pratar just om 
fördomar när det gäller både klass och ras får man på köpet.  

 
Den integrerade etiken som man får ”på köpet” i språkundervisningen hos Tom är på samma sätt 
integrerad i Karins undervisning: 
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Nej, det sker nog ganska automatiskt. Sedan är våra ungdomar nog så drillade i det här 
med omtanke om andra och man vet vad man ska tycka, så det är inte alltid så fruktbart att 
göra grejer… det är svårt att chocka dem med ”titta vad illa man behandlar någon här”. 

 
Karin menar att det finns en risk med att göra etiken alltför explicit eftersom det kan resultera i 
att undervisningen känns krystad och att eleverna därmed tappar intresse eller lust på grund av ett 
förutsägbart eller icke-produktivt innehåll. Att ”man vet vad man ska tycka” är ett intressant 
uttalande för det ställer värdegrundsarbetet i ett märkligt läge. Meningen separerar det som ”man 
ska tycka” och ”det som man faktiskt tycker”. Dock syftar Karin på att eleverna har socialiserats 
in i skolmiljöns demokratiska fostran och därmed också – åtminstone till ytan – uppvisar de krav 
som ställs på dem. 
     Det etiska perspektivet är inte heller utgångspunkten för Magnus undervisning även om han 
menar att han tänker på vad texterna förmedlar till eleverna, vilket kommer fram i hans 
resonemang kring romanen Snabba Cash: 
 

Nej, men det gör man absolut. En sån här grej, jag vet inte om det är det du är ute efter, 
men jag tänker på den här boken Snabba Cash som vi köpte in här nu i ett visst antal 
exemplar till skolan och som då en viss elevkategori är väldigt förtjust i… och då funderar 
jag litegrann på att det handlar ju ändå om den undre världen och där… ja, jag ska inte säga 
att brott lönar sig, men det är ju ändå ett sätt för dem att leva… sen går det ju inte så bra 
för alla inblandade men ändå, det blev ju nästan litegrann som att personen i den boken 
blev, man upplevde det lite så när vi pratade om den boken med eleverna, att det blev lite 
som en förebild för eleverna. Och då kände man, men okej, nu är frågan är det bra om de 
läser det här, för det är ju också ett mål, att få elever att läsa egentligen… och då är ju 
frågan om det är överordnat det här etiska… är det lämpligt att de läser den här 
litteraturen. Så det var ett tydligt exempel. För sen handlar det ju mycket om när man läser 
äldre litteratur, då är det ju ofta att man diskuterar, men då är ju den litteraturen knuten till 
den tiden och då tar man ju diskussionen att så såg man på saker på den tiden och hur ser 
vi på det idag. Jag tänker på vilka böcker de läser nu… men jag skulle nog spontant säga att 
när man läser den här typen av böcker då tänker man mer på om böckerna ska liksom 
intressera eleverna och jag tror det är väldigt sällan som en bok får stå tillbaka och att jag 
säger ”nej, men det här känns inte riktigt rätt etiskt för dig att läsa, det här är en äldre 
kvinna som har en affär med en yngre pojke, det känns fel”, men jag vet inte. Det är svårt 
också när jag har en elev som kommer fram och säger ”ja jag har hört talas om den här 
boken, får jag läsa den” eller ”jag vill läsa Zlatans nya bok” till exempel, det kanske inte… 
[skrattar]. 

 
Magnus pekar på en intressant fråga i detta sammanhang: är det viktigare att få eleverna att läsa 
överhuvudtaget och är det överordnat det etiska perspektivet? Jag skulle istället vilja ställa frågan 
om det ena verkligen utesluter det andra: kan det inte vara så att det etiska perspektivet många 
gånger kan rättfärdiga valet av litteratur? Att det inte är två separata saker utan en enda som inte 
handlar om att undervisa om etik utan om att synliggöra den etik som utgör grunden i lärarnas 
undervisning och deras uppdrag. Tveksam litteratur kanske kan fungera som utgångspunkt för 
etiska diskussioner och reflektioner i anslutning till värdegrunden. 
     Anders lyfter fram nya infallsvinklar gällande integreringen av etik i undervisningen: 
 
Anders: Man kan ju… ett sätt att göra, det är ju att man diskuterar en… man diskuterar själva 

handlingen i en berättelse då utifrån ”gjorde karaktären rätt eller fel”, det kan man mycket 
väl göra då men jag tror ärligt talat inte att det är så ofta att jag gör det. Jag tror mer att jag 
låter dem i så fall fundera lite själva och sedan skriva nånting eller att man sitter i grupper 
och pratar om det. Att de får lufta och tänka igenom om det är rätt eller fel, men det är inte 
så att det är jag som leder en diskussion med dem om vad är egentligen rätt och vad är 
egentligen fel, jag vet inte om man behöver göra det… det är klart att det kanske man 
skulle kunna göra, det är inte så ofta som jag gör det, utom i filosofi förstås. Men man kan 
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ju göra det, man kan läsa kortare utdrag ur texter naturligtvis och sedan diskutera 
karaktärernas… vem är god, vem är ond… 

 
Magnus:  Det är den här normativa etiken… den skulle man ju faktiskt kunna lyfta in i en 

romandiskussion… 
 
Anders:  Och varför är det här fel och varför är det här rätt… […] Sen är det ju… det är inte det du 

är ute efter… men vi har ju en etisk hållning till vårt uppdrag och till våra elever… alltså vi 
går ju runt… – och det hoppas jag då, nej det vet jag att vi gör – och på något sätt 
förmedlar någon form av attityder och värderingar genom vårt sätt att vara, men det är ju 
ett annat plan. Det är inte då innehållet eller litteraturen, det är inte stoffet – det är nog ett 
ord som bara används på skolor – nej men det har… egentligen tror jag kanske att det är 
ännu viktigare… med vilken attityd eller etik om du så vill, vilka grundläggande värderingar 
eleverna möter, hur de möts av oss.  

 
Magnus:  Ja det tror jag med, det är ju betydligt viktigare än stoffet.  
 
Jag:  Jo, men någon ska ju välja stoffet.  
 
Anders:  Det är inte alltid vi gör det. 
 
Anders nämner det etiska förhållningssätt som lärares uppdrag kräver, men kopplar inte samman 
detta med undervisningsinnehållet och litteraturen. Här handlar det istället om att förmedla en 
god etik i mötet med eleverna. Värdegrundsarbetet ter sig återigen separat från övrig 
undervisning och litteraturen i sig. 
     Som Anders säger är det inte alltid de själva som väljer litteraturmaterialet. Snarare handlar det 
om att låta eleverna välja själva, oftast bland ”en bunt på tio-femton böcker”. Dessutom är valet 
av litteratur ganska styrt av kursböckerna: 
 
Magnus:  Men sen är det ju klart att de här litteraturantologierna styr en hel del. Där man kopierar ur 

eller lånar till eleverna, då väljer man ju ofta de texter som redan redaktören har valt ut, det 
är ju väldigt sällan man sätter sig med hela Shakespeares samlade verk och tänker att nu ska 
jag välja en akt här någonstans… så de tar man ju ofta en litteraturantologi där man väljer 
vad men… begränsat. […] Men jag tror att de flesta, alltså när man tittar på läroböcker, de 
flesta är ju filtrerade redan och de skriver ju i sina medskick på cirkulationsexemplar att den 
här är ”up to date” efter den senaste kursplanen och såhär jobbar du efter de nya svenska 
ämnesplanerna och då har ju någon redan suttit och haft styrdokumenten framför sig och 
sen valt ut texter som inte ska stöta sig för mycket med etiska värden och så… men 
däremot så kan det ju bli ett problem… eller problem, jag tänker på de här [visar en iPad] 
som eleverna har och nätet… där kan eleverna stöta på vad som helst egentligen.  Då är 
frågan om de hittar någonting som är olämpligt om man då ska gå in och säga att man inte 
tycker att de ska använda det. De texterna som står här, de är ju liksom rumsrena. 

 
Innehållet verkar alltså styra etiken mer än att etiken styr innehållet. Det är litteraturen som 
kommer i första hand, och den väljs utifrån vad som är intressant för eleverna och relevant 
utifrån kursplanerna. I och med den får man med sig de olika etiska aspekterna, det vill säga de 
grundläggande värdena i läroplanen, som på olika sätt behandlas i klassrummet. Det kan vara så 
att valet av litteratur ursprungligen bottnar i på vissa på förhand omedvetna värderingar och 
normer som läraren bär med sig. Alltså att litteraturen ändå väljs utifrån dessa personliga normer 
och värderingar i första hand. Men det som är centralt för denna studie är just att om så också är 
fallet, så är valet av litteratur i förhållande till värdegrunden ändå omedvetet mer än vad det är 
medvetet. 
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     5.3     Lärarnas etik i förhållande till samhällsuppdraget 
 
Verksamheten i skolan ska präglas av de grundläggande värdena som på ett aktivt sätt ska 
förmedlas till eleverna: ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att 
omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling” (Skolverket 2006:12). Som lärare har man således en mycket aktiv roll i 
elevernas moraliska och etiska utveckling, vilket samhällsuppdraget och läroplanerna kräver: 
läraren ska ”klargöra det svenska samhällets grundläggande värden”, ”tydliggöra vilka värderingar 
och perspektiv kunskaperna vilar på” samt se till att varje elev ”vidareutvecklar sin förmåga att 
göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter” 
(Skolverket 2006:12-13). Det är alltså av största betydelse att lärare har en tydlig bild av värdena 
och att de integreras i tänkandet och handlandet. Dessutom innebär ett aktivt arbete att föra 
dialoger med eleverna om dessa värden.  
     I intervjuerna framkommer att etiken inte är explicit i undervisningen och heller inte är ett mål 
i sig eller utgör fokus för litteraturvalen. Även om lärarnas arbete inte öppet behandlar de etiska 
perspektiv som litteraturen förmedlar med etikens redskap, så finner undervisningen naturligtvis 
stöd i samhällsuppdraget och värdegrunden. I detta avsnitt kommer intervjumaterialet att 
granskas utifrån de etiska krav som samhällsuppdraget ställer på lärare och vilken typ av etik som 
blir synlig. Varje samtal är unikt och tar egna vägar vilket betyder att olika saker kommer fram 
hos olika lärare. Därför visar resultatet i detta avsnitt på olikartade och varierande synpunkter, 
men som alla kan knytas samman till samhällsuppdragets etik.   
     I samtalet med Karin är det den demokratiska kompentensen hos eleverna som dominerar, 
samt de etiska aspekterna gällande människovärde och etnicitet: 
 
Karin: …jag är mer sån att jag letar efter saker som kan visa hur lätt man blir lurad, sen vet inte 

jag om det är så mycket etiska avsikter, utan jag letar efter saker som är… där man kan bli 
lurad, där texten är vinklad på ett sånt sätt att om du inte visste bättre så skulle du bli lurad. 
Och det gör jag ju för att jag tjänar demokratins syfte (skrattar), jag har bakomliggande 
demokratiska… du ska inte kunna bli lurad, i framtiden ska du ställa dig upp och försvara 
demokratin, det kommer att behövas av våra nuvarande elever. Om fyrtio år finns det 
ingen som kommer ihåg förintelsen, det finns ingen som ens kommer ihåg det, då tror jag 
att attackerna mot demokratin, den riktiga attacken, som vi fortfarande inte har sett, då är 
det de här som kommer att få stå upp för de viktiga sakerna. Så det är sådana avväganden 
jag gör, jag har en långsiktig plan på att de ska kunna försvara demokratin och då ska de 
kunna ”se igenom”. […] I geografin så är det människovärde. Det finns ett inslag av 
jämställdhet, alltså gender equality, därför att man tar upp gender i varje ämnesområde, vad 
händer om vi utvecklar kvinnorna på det här området och det visar sig ju varje… överallt 
att det finns en ”girl effect”… men i huvudsak så skulle jag vilja säga att inom geografin så 
handlar det om människovärde och man får inte glömma att varje människa ska ha samma 
värde. Ska det vara någon ”ism” så ska det vara internationalism och inte nationalism. Det 
är ju en bakomliggande filosofi i deras utbildning, alltså du ska bli en global medborgare. 
Det ska vara internationella intressen som styr och inte nationella.  

 
Jag:  Hur är det med etnicitet? 
 
Karin: Ja absolut, det kommer ju in i undervisningen, mycket mindre än vad man tror mellan 

länder och alltmer inom länder. Till exempel det här med disparaties, där har man ett helt 
avsnitt som handlar om Case Study Brasilien: skillnader på människors levnad i Brasilien 
som har ganska speciell historia då med kolonisatörer och ägandeförhållanden. […] Det 
håller på att förändras så sakteliga med politiska initiativ som strömmar genom Sydamerika 
och har gjort under många år. Avståndet mellan rik och fattig är större än någonsin och då 
ska vi veta att de fattiga får det bättre… och ändå ökar avståndet! Orsakerna till detta har 
till viss del etnisk bakgrund: för kolonisatörerna… där fick man… som belöning för att 
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man hade tagit sig dit på en stackars båt en gång i tiden så fick man alltså mark i det här 
nya landet och det togs ju ifrån ursprungsbefolkningen, alltså indigenous population. Och 
idag så jobbar man då för att få tillbaka sina boplatser och vad det nu kan vara, och då står 
man ju då emot nationella och internationella… – i och med att man har kopplingar 
tillbaka i moderlandet – med oerhörda pengar bakom sig och det är nästintill omöjligt. Så 
därför att vara född på ett ställe och med en viss hudfärg gör alltså att du i Brasilien inte 
kan ta dig någonstans … i de länder som har störst skillnader mellan människor spelar 
etnicitet störst roll. Generellt är det så. I Sverige har vi ganska små skillnader, vi kan tycka 
att de är gigantiska, men internationellt sett så – nej. Här kan också vem som helst, 
egentligen, ta sig fram och bli någonting. Du kan vara lesbisk, svart handikappad kvinna 
och du kan fortfarande bli minister. Det är inte omöjligt. 

 
 […] 
 

Ganska ofta så pratar vi om demokrati som någonting annat än ett sätt att gå till val på, för 
det är ju många som blandar ihop det, bland vuxna också, att demokrati innehåller värden 
som vi måste försvara. De här värdena, t.ex. det här med rättvis rättegång och 
mötesfrihet… att 51 % av riksdagens ledamöter inte kan rösta igenom en lag där alla 
åttioettåringar blir halshuggna för det börjar bli så dyrt för landstinget… därifrån är det 
ganska lätt att få in olika värden, att människor är lika mycket värda oavsett åldrar… 
oavsett kön eller ras… så det finns hela tiden i mitt bakhuvud att någon gång ska de här ta 
ställning till… jag tror att det kommer att komma gigantiska attacker på demokratin, 
förmodligen digitalt [skrattar]. 

 
Karin pekar på specifika undervisningssituationer med utgångspunkt i litteraturen som tydligt 
visar på några utav de krav som ställs på läraren och undervisningen, bland annat att ”medverka 
till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också 
utanför den närmaste gruppen”, ”i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta 
grupper både i och utanför vårt land” och ”aktivt motverka trakasserier mot och förtryck av 
individer och grupper.” (Skolverket 2006:12-13). Dessa riktlinjer som ligger till grund för skolans 
normer och värden integreras väl i Karins arbete. Jämställdhet, människovärde och etnicitet är de 
värden som hon särskilt betonar. Det intressanta i detta är att etiken, både samhällsuppdragets 
riktlinjer så väl som Karins egen personliga etiska kompass, ligger till grund för de val av artiklar 
och texter som väljs ut för studier samtidigt som etiken till en början var omedveten för henne 
själv. Under samtalets gång har det skett en form av etisk reflektion som också synliggjort arbetet 
utifrån de etiska värderingar som ska genomsyra elevernas utbildning. Karin säger under samtalet 
att hon hela tiden påpekar för eleverna vad som står i läroplanerna. Jag ställer frågan om hon från 
elevernas sida får frågan ”varför måste vi läsa det här?” eller liknande och hur hennes svar i så fall 
ser ut. Det är intressant eftersom en sådan fråga kan synliggöra etiken både för läraren och 
eleverna och faktiskt ge en möjlighet till uppdraget att ”klargöra det svenska samhällets 
grundläggande värden”, ”tydliggöra vilka värderingar och perspektiv kunskaperna vilar på” samt 
se till att varje elev ”vidareutvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden 
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter” som citerades i början av detta avsnitt 
(Skolverket 2006:12-13). Karin svarade: 
 

Det här låter kanske dumt men om jag får sådana frågor, så brukar vi… det brukar sluta 
med att vi pratar om varför de inte… alltså hur de över huvud taget kan veta vad de inte 
skulle behöva. Det här att okej, du kanske just nu tycker att det här inte bara är svårt och 
tråkigt utan det är fullständigt meningslöst dessutom, det betyder alltså att du ger alla 
planerare och alla andra som har tänkt på att du kanske behöver det här i framtiden 
underkänt när de kan och vet en hel del mer än du – även om de inte alltid har rätt – och 
är längre in i samhället än vad du är. Då har de på ett sätt missförstått. Ofta så inser de ju 
att de kanske inte alltid vet vad de behöver, och om det dessutom inte finns någon 
begränsning på vad hjärnan kan ta in skulle de kunna ta till sig allt vi gör i skolan plus lite 
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till som är onödigt. Det hänger inte alltid på att du behöver det, för det kan man aldrig 
veta, men mer på varför ska man inte läsa det? Diskussionen hamnar istället på hur jag ska 
lära mig någonting som jag tycker är obegripligt eller ointressant. Det brukar utmynna i 
någon sorts ”jaha, jag får ta till ett knep när det är på det viset, då kan jag inte förlita mig på 
mitt lustlärande längre”. 

 
Karin exemplifierar ett försvar av litteraturval genom att beröra pedagogens planeringsarbete 
utifrån samhällsuppdrag och uppställda kursmål, och elevens eventuella framtida behov. Det kan 
mycket väl sättas i relation till uppdragets etiska värderingar. Dock är det inte dessa som hamnar i 
fokus när Karin svarar.  
     I likhet med intervjun med Karin resulterar inte Toms svar i några specifika värden: 
 
Jag:  Hur skulle du koppla ditt litteraturarbete till styrdokumenten? Känner du att du hittar stöd 

i dem i förhållande till ditt lektionsinnehåll? 
 
Tom: Mmm ja, jag tycker det… och att jag har ett relativt bra synsätt och jag tycker att jag ger 

dem möjlighet att testa deras egna och lyssna på varandras. Det är säkert förankrat överallt. 
 
Ett av kunskapsmålen som eleverna ska sträva mot är att de ökar förmågan att ”självständigt 
formulera ståndpunkter grundade på […] etiska överväganden” (Skolverket 2006:9). Vidare ska 
eleverna kritiskt kunna granska och bedöma det de ser, hör och läser ”för att kunna diskutera och 
ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor” (Skolverket 2006:11). Toms svar nedan kan 
kopplas samman med dessa formuleringar ovan: 
 

Ibland så kan jag tycka att jag inte har rätten att försöka påverka dem, jag kan bara visa 
olika… det tror jag, att jag visar olika saker, men jag tycker att jag inte kan ändra deras sätt 
att tänka, det är inte mitt mål. Men att tänka annorlunda, att få en annan infallsvinkel efter 
att man har läst någonting, det tycker jag att de får med sig. 
 
[…] 

 
Vi diskuterar och det är klart man ifrågasätter ”vad tycker du”, ”hur skulle du reagera”, 
”tycker du att det är rätt eller fel”, så det är klart att det finns en hel del… och nu tänker jag 
mest på IB för där läser vi romaner, men även när jag har min svensk-kurs, eller min 
vanliga kurs då jag har Orwell … och där finns det hur mycket som helst att prata om just 
det här med ”colonialism” och att man är styrd av omgivningen. Och sen ett annat stycke i 
Pride and Prejudice, som handlar om klassroller. Och sen har jag ett stycke som handlar om 
Malcolm X och då har prejudice… fördomen mer att göra med raser, och då är det hur 
mycket som helst att ta ställning till, tycker jag. Ja faktiskt, allt jag väljer… det är inte bara 
”literary qualities”, det är också vad man kan göra med dem. 

 
Utifrån Toms svar så tränas eleverna genom diskussioner om de olika texterna att göra etiska 
överväganden och läsa med kritiska ögon för att ”tänka annorlunda” eller ”få en annan 
infallsvinkel”. Han väljer litteratur utifrån ”de nedtryckta i samhället, det kan bero på kön, eller 
det kan bero på färg eller klass.” Det är särskilt tydligt att det litterära innehållet får utgöra 
utgångspunkter för etiska ställningstaganden gällande etnicitet och klass. Klassfrågor berörs för 
övrigt inte i läroplanen, men för Tom, ”the working class hero” som han definierar sig själv, 
integreras de ofta i undervisningen ändå, vilket han säger i intervjun. Lifmark beskriver initiativ 
som detta som en del av det yrkesetiska ansvaret:  
 

En annan aspekt är att de kan finnas moraliska frågor, som inte berörs i läroplanen som 
explicita värdegrundsfrågor, men som lärare eller elever kan mena borde vara en del av 
värdegrundsarbetet. Klasskillnaders betydelse i samhället och i människors liv, som 
uppmärksammades i forskningscirkeln, kan ses som ett sådant exempel, och djurrättsfrågor 
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är ett annat tänkbart. Jag ser detta som en illustration av att lärares yrkesetiska ansvar kan 
gå bortom värdegrundsuppdraget, i meningen rymma fler aspekter än vad staten anger i 
styrdokumenten. I detta yrkesetiska ansvar, som bland annat syftar till att fostra kritiskt 
tänkande medborgare, ingår också att hjälpa elever att reflektera över möjliga skäl till varför 
vissa frågor uppmärksammas av staten, men inte andra. (2010:302) 

 
I Toms fall är således klasskillnaders betydelse i samhället en moralisk fråga som fungerar som en 
del av värdegrundsarbetet.       
     I samtalet med Anders och Magnus framkommer att man specifikt jobbat med begreppet 
människovärde, inte minst i förhållande till den lokala kursen Förintelsen. Båda undervisar i 
svenska där eleverna kommer i kontakt med många olika texter och romaner som delvis väljs ut 
av Anders och Magnus och delvis utav eleverna. När eleverna själva får välja blir det intressant att 
fråga hur och om man som lärare kommer åt de etiska aspekterna av uppdraget, och om man 
någon gång hindrat en elev att fritt få välja, av det skälet att en text kanske varit mindre passande. 
 
Jag:  Har det hänt att du fått säga ifrån till eleverna att ”det där tycker jag inte att du ska läsa”? 
  
Anders:  Nej… det har aldrig hänt. 
 
Magnus:  Nej… 
 
Anders:  Jag skulle inte vilja säga att det där kan du inte läsa, däremot kan man väl säga då att man 

tar upp ett resonemang om vilka värderingar… det skulle man naturligtvis kunna göra då. 
 
Magnus:  Mein Kampf brukar vara en sådan där som elever bara ”Aaa, jag vill läsa Mein Kampf, har du 

läst den Magnus?” alltså kopplat till den här kursen Förintelsen då, alltså jag har ju inte läst 
hela och det kan jag ju erkänna, och det säger jag till eleverna och då är ju frågan ska man 
avråda någon som vill läsa den, eller är det vettigare att säga ”ja, läs den så tar vi en 
diskussion om den sen”. Det är svårt att säga nej egentligen. Jag tar hellre en diskussion. 
Eller ställa frågan ”varför tror du att jag skulle kunna tycka att den här är olämplig?” så får 
de själva komma till insikt. 

 
Anders:  Sen är det väl… det är viktigt att få till en medvetenhet om att värderingar inte alltid är så 

tidlösa som man kanske då önskar att de skulle vara, det är klart att vissa tider har präglats 
av vissa värderingar och det är ju ungefär att tänka som att man inte skulle kunna läsa eller 
prata om Platons idéer bara för att han hade ett visst synsätt på vilka som skulle stå överst i 
samhällspyramiden och en hierarkisk struktur som vi inte är bekväma med idag, men det är 
klart vi kan. Alltså varje tid har ju på sitt sätt sina värderingar och det är klart att man måste 
kunna ta del av berättelser som innehåller skildringar av… perioder där exempelvis 
slavhandel förekommit och sådant. Men kanske diskutera det utifrån en tid som… alltså 
man måste ha ett tidsperspektiv, det tror jag att man måste ha.   

 
Magnus:  Om man tittar på kursplanen för svenska B till exempel, då premieras just ett sådant 

tankesätt att man kopplar litteraturen till samhället, tänk bara kvinnans frigörelse och allt 
det där som kommer och som syns i litteraturen och då tar man ju upp det… alltså man 
kan ju inte säga ”Nej, du får inte läsa Strindberg för han har så knepig kvinnosyn” liksom. 
Då är det bättre att ta upp och koppla det till den tiden och se vilka andra som skrev om 
kvinnor och hur de skrev. Var inte han bara en man av sin tid? Lite före kanske i vissa 
avseenden, lite efter i vissa andra.  

 
Med tanke på denna eventuella diskussion kring Hitlers Mein Kampf undrade jag om de själva valt 
ut ”farlig” litteratur, eller texter som på något sätt inte visar på de grundläggande etiska värdena. 
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Jag:  Väljer ni ut litteratur för att chocka eleverna, för att utmana de etiska värdena som man ska 
förmedla? 

 
Magnus:  Ja… jomen det har vi ju gjort! Jag tänker på den här Tännsjö som du brukar… [vänder sig 

till Anders], om att man ska sälja kroppsdelar och klona barn och allt…  
 
Jag:  Då pratar vi utilitarism? 
 
Anders:  Ja. 
 
Magnus:  Ja, men det är ju riktigt provocerande texter för många elever och det har vi ju medvetet 

valt ut. 
 
Anders:  De har vi ju faktiskt använt i svenskan också. Dödshjälp och… 
 
Magnus:  Jamen precis… man skulle kunna valt andra texter för att man vet att det här, det kommer 

det att bli en intressant debatt kring, eller, det här kommer att bli bra texter de kommer att 
skriva bara för att de går igång på ämnet.     

 
Jag:  Finns det något som ni tycker är för känsligt då? Som ni inte skulle vilja prata om eller ta 

upp? 
 
Anders:  Alltså det är klart, ska man läsa artiklar som, eller texter som är från vår tid och som 

innehåller antidemokratiska idéer eller fördomsfullhet av olika slag och sånt där, då måste 
man ju tänka efter jäkligt noga hur man ska använda det. Jag läste idag i DN om en kille 
som då var nationaldemokrat som han beskrev sig själv, han berättade då i en artikel, 
journalisten hade varit klasskompis med den här och gjorde ett reportage kring honom nu, 
och hans uppfattningar… det skildrades rakt av i artikeln bara vad han tyckte och hur han 
tänkte… och skulle man lyfta in en sådan artikel och diskutera den, det skulle man mycket 
väl kunna göra, och låta eleverna få skriva ett svar till honom då… i och med att det 
kommer fram en hel del saker om personer med en annan bakgrund än den svenska så är 
det klart att det är känsligt i och med att det sitter många som kanske känner sig ganska… 
så är det, vi vet ju att det finns en känslighet i sådana frågor och vi upplever väl att elever 
väldigt sällan på den här skolan behandlas illa eller att de på något sätt känner sig 
obekväma i vardagen… men med en sån artikel kan jag tänka mig att de skulle göra det. 
Förstår du? Alltså även om syftet med det är att beskriva vilka idioter det finns så är det 
jäkligt svårt… jag skulle tänka efter innan jag valde en sådan diskussion. Även här kan man 
se det på olika sätt, dels kan man tänka att man lyfter in innehåll som då förmedlar olika 
etiska förhållningssätt till någonting, att man lyfter in berättelser eller texter som man då 
kan diskutera kring varför en person gjorde på det sättet och om det var rätt eller fel, det är 
det ena, och då är det så att säga att man medvetandegör så att säga olika perspektiv. Det 
andra är att man försöker förmedla vad som är rätt, vad som är god etik och rätt 
förhållningssätt… det är helt olika saker. Det senare… det är jag inte så säker på att vi gör 
sådär explicit som du säger. 

 
Jag:  Om man nu ska göra det överhuvudtaget? Behöver man göra det? 
 
Anders:  På något sätt vinner man på att… att man också öppnar för diskussioner om olika sätt att 

se på saker och ting och det gör man definitivt. Men det är betydligt svårare att i normalfall 
tala om att det här är rätt sätt att se på det, det funkar ju naturligtvis i vissa sammanhang, 
det är klart att det gör det i den uppenbara fallen, men ofta är det ju ändå en fördel om 
man kan få lufta sina funderingar och uppleva att inte vi är alltför förmyndande. Men det 
är så sällan man möter några attityder hos eleverna som man känner att man häpnar inför, 
skulle jag vilja säga. Det var mycket vanligare för tio-femton år sen. 
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Denna diskussion innehåller en hel del intressanta förhållningssätt, inte minst i förhållande till 
tillvägagångssätt och klassrumssituationer som till stor del tycks avgöra vilken litteratur som läses 
och vilket arbetssättet blir.  
     I Teaching Literature to Adolescents tar Beach upp vad han kallar The ethical classroom (2006:244). I 
det etiska klassrummet förser man eleverna med litteratur som utmanar all form av 
diskriminering, och som förändrar elevernas tillvaro, men också som gör det möjligt att urskilja 
skillnader och på ett kritiskt sätt läsa texter för att urskilja även det sociala och politiska 
innehållet. Det finns också en risk för att elever kommer i kontakt med innehåll som på något 
sätt får en negativ effekt som till exempel provocerande och sårande ord eller ett rasistiskt 
innehåll. I intervjun tar Magnus upp tveksamma böcker som Hitlers Mein Kampf, men menar att 
en läsning av den med tillhörande diskussion är bättre än att ”förbjuda” den. Anders förhåller sig 
kritiskt till att använda texter som inte kan kopplas till skolans normer och värden, eftersom det 
finns vissa risker med att göra det, framförallt när det gäller elever som skulle ta illa upp och 
känna sig kränkta även om textvalet sker i all välmening och i utbildningssyfte. Han pekar på den 
etiska reflektion som han menar att man som pedagog måste göra innan man till exempel ger 
eleverna en text som klart går emot de värden skolan ska förmedla. Men vad innebär det att 
”öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar och 
problemställningar samt konsekvenserna av dessa” (Skolverket 2006:13)? Det finns en känslighet 
och problematik kring detta, vilket också sätter fingret på komplexiteten i värdegrundsarbetet. 
Räcker det att avsikten är god för att rättfärdiga användandet av en sådan artikel? Lifmark menar 
att ”förhållandet mellan avsiktlighet och oavsiktlighet” är sammankopplat med ”relationen mellan 
mål och medel i värdegrundsarbetet”: 
 

Forskare kan utifrån ett visst teoretiskt perspektiv undersöka och/eller förespråka ett visst 
sätt att undervisa. Utifrån det sätt jag ser på värdegrundsuppdraget är en sådan normativitet 
problematisk, om den innebär att man negligerar läraryrkets komplexitet. Läroplanen anger 
explicita, om än tolkningsbara, mål angående specifika värdegrundsfrågor som lärare på 
något vis ska förhålla sig till. De är också anmodade att använda olika medel för att uppnå 
dessa mål, som gestaltning, förmedling och samtal. […] Mitt antagande är emellertid att 
lärares värdegrundsarbete är mer komplext (i meningen rymmer motstridiga uppdrag och 
kan beröra aktörer med motstridiga intressen) än vad en enskild teori eller metod kan göra 
rättvisa åt. Det finns därför skäl att vara försiktig med att utifrån ett teoretiskt perspektiv 
dra normativa slutsatser om hur lärare bör tänka eller handla i enskilda situationer. Hur 
lärare kan beskriva och argumentera för olika sätt att bedriva sitt värdegrundsarbete, bland 
annat beroende på vilken situation och vilket mål de talar om, menar jag är en intressant 
fråga som rimlighetskriteriet aktualiserar. (2010:61–62) 

 
Att argumentera utifrån ett teoretiskt perspektiv för användningen utav tidningsartikeln Anders 
pratar om är således inte önskvärt eftersom det säkerligen kan rättfärdigas eller förkastas utifrån 
olika forskningsperspektiv. I Anders fall handlar argumentationen om att exempelvis lyfta ”in 
innehåll som då förmedlar olika etiska förhållningssätt till någonting” och att ”man 
medvetandegör så att säga olika perspektiv” samt möjligheten att ”förmedla vad som är rätt, vad 
som är god etik och rätt förhållningssätt” i ljuset av en text som uppenbarligen går emot de etiska 
värderingar eleverna ska få med sig. Det blir inte särskilt värdefullt att dra en normativ slutsats 
gällande en enskild situation som denna, utan att istället – som Anders gör – argumentera för 
olika sätt att arbeta med värdegrunden utifrån godkända mål och medel. Istället kan frågan om 
rimlighet i valsituationer som denna avgöras av den personliga etiska kompassen6

                                                           
6 Idén om en abstrakt inbyggd kompass för den personliga etiken som vi har med oss när vi ska fatta moraliska 
beslut. Den är med andra ord ett redskap där våra personliga normer och värderingar ryms och som styr oss i dessa 
beslut.   

 och 
medvetenheten.  
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6. Diskussion 
 

Detta kapitel kommer att utgöras av en övergripande analys och avslutande diskussion av 
resultatet. Först följer en diskussion av den valda metoden. 
 
 
     6.1     Metoddiskussion 
 
Utifrån en i detta sammanhang kvalitativ metod har resultat erhållits: genom intervjuer med de 
fyra lärarna har vissa slutsatser kunnat dras av resultatmaterialet. Metoden visade sig således vara 
relevant för denna typ av undersökning, genom otvungna samtal med ytterst lite styrning och 
påverkan från min sida har metoden genererat i en hel del intressant material. Intressant därför 
att svaren kom att säga någonting om hur tydligt värdegrundsarbetet är och i viss mån om vilken 
etisk kompetens och medvetenhet lärare har. Framförallt visade sig metoden vara effektfull då 
den faktiskt genererade i möjliga slutsatser till de frågeställningar som riktades i samband med 
syftet. Det finns dock en problematisk aspekt av denna typ av metod som ibland gjorde sig 
påmind under intervjuerna. Eftersom intervjuerna medvetet antog en mindre formell form av 
samtal mellan mig och lärarna där jag inte ville påverka resultatet genom att styra samtalen för att 
behålla fokus, uppstod ibland onödigt långa och i denna kontext irrelevanta utläggningar. Det är 
inte bara när samtalen tappar fokus som analysen försvåras. En annan aspekt som kan göra 
analysen problematisk är det faktum att lärarna är alla olika individer med olika lärstilar och 
personligheter. Med detta menas att intervjuresultaten sällan kan jämföras sinsemellan i och med 
att det innehåll som framkommer i att samtal inte alls behandlas i ett annat. Men jag vill ändå 
hävda att metoden har gynnat i en uppsjö av användbart material som inte kunnat fås på ett annat 
och mer spontant sätt. Dessutom ligger inte fokus på att göra en jämförelse mellan lärarna, utan 
att ge en samlad bild av samhällsuppdragets etik i förhållande till litteraturen i de olika ämnena. 
Det är ju trots allt en sådan bild eleverna tillgodogör sig på skolan. 
 
 
    6.2     Resultatdiskussion 
 
Som det inledande kapitlet presenterar är syftet med denna uppsats att undersöka hur lärare 
tänker kring litteratur och etik. Fyra frågeställningar aktualiserades för att konkretisera 
undersökningens syfte. Nedan följer en avslutande diskussion av resultatet i förhållande till dessa. 
Det som framkommit av intervjuerna med lärarna är inte representativ för lärarkåren, men ger 
ändå en fingervisning om hur rutinerade lärare tänker utifrån de etiska krav som ställs på dem och 
deras arbete, i detta fall med fokus på litteraturundervisningen.      
     Att Karin, Tom, Magnus och Anders gör etiska avväganden råder det inga tvivel om. Dessa 
handlar om att se till att ingen elev känner sig kränkt av de litteraturval som lärarna själva eller 
eleverna gör. Man är noga med att visa på olika perspektiv hos de olika texterna och vilken 
betydelse de får i handlingsfrågor och yttranden. Man tänker utifrån termer som rör etnicitet, 
jämställdhet och allas lika värde, bland andra. Man frågar sig om texter alltid är så lämpliga och 
hur man i så fall ska ta sig an dem och hur man kan antingen rättfärdiga dem eller ej genom att se 
till möjliga konsekvenser i klassrummet. Det står mer eller mindre klart för lärarna att de gör 
etiska avväganden, men det är sker nästan aldrig en etisk reflektion i valet av litteratur, vilket gör 
att etiken i lärarnas arbete inte heller blir särskilt tydlig. Konkretiserandet av samhällsuppdragets 
etik i undervisningen är någonting komplext vilket kan vara en av orsakerna till att den 
förmodligen inte ter sig som särskilt tydlig. 
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     Om vi tittar på värdegrundsarbetet genom litteraturen ter det sig som isolerat och relativt 
oreflekterat. Det är den personliga etiken, eller den personliga etiska kompassen som styr över 
valet, men det sker oftast utan en medveten reflektion, vilket samtliga lärare har uttryckt i 
intervjuerna. Även om etiken inte är explicit i lärarnas arbete är den integrerad i både 
förhållningssätt och undervisning vilket den sista punkten i föregående kapitel beskriver. Det är 
en automatiserad bild av etiken som lärarna ger, framförallt Tom som uttrycker ”det är säkert 
förankrat överallt” och Karin som säger ”Jag har alltid det i bakhuvudet på något sätt” och 
”Medvetet så tänker jag inte etik, men så är man också så skolad”. Gren hävdar att etisk 
reflektion är en viktig del av det etiska kravet läroplanerna ställer på lärare: ”Pedagogens egen 
etiska medvetenhet och etiska tänkande är av stor betydelse för förhållningssättet till 
barnen/eleverna, och för i hur hög grad läroplanens intentioner avseende det etiska perspektivet i 
förskola/skola kan realiseras” (2001:21). Det finns dock en stor osäkerhet i skolan om ”hur man i 
arbetslagen och i det direkta arbetet med barnen/eleverna sätter etiken i fokus” vilket till stor del 
beror på ”avsaknaden av grundläggande kunskap om etiken som ämnesområde, om etikens 
redskap och kanske framför allt på en ovana att diskutera frågor som rör värderingar och 
människosyn” (Ibid. 22). Detta är vad jag till viss del upplever i samtalen med lärarna: att det 
saknas kompetens eller kunskap om dels etiken som ämnesområde, det vill säga moralfilosofin, 
och dels om värdegrundens etik och hur den ska konkretiseras i vardagsarbetet, dock inte hos alla 
eller alltid. I samtalen med Karin och Tom som innan intervjutillfällena uttrycker ”Jag vet inte om 
jag gör några etiska avvägningar, jag vet inte om du kommer att få ut någonting av det” 
respektive ”Nej det vet jag inte om jag gör” handlar samtalen mer om det faktum att man gör 
etiska avväganden och i så fall vilka i förhållande till deras undervisning. Magnus och Anders 
samtal handlar till största delen istället om hur man behandlar de etiska aspekterna i 
samhällsuppdraget och om olika förhållningssätt till dessa på en mer allmän och generell nivå. 
Ovanan att diskutera frågor som rör konkretiseringen av värdegrunden visar sig också i 
intervjuerna. En möjlig orsak till detta kan vara att begreppet ”etik” är omfattande och rymmer 
många olika tolkningar.  
     Hos Tom blir vissa etiska överväganden uppenbara först i samtalet med mig, vilket vittnar om 
samtalets betydelse för synliggörandet och utvecklandet av etiken. Enligt Modig måste etiken vara 
synlig för andra: ”Att utveckla sin egen etik innebär bland annat att man också låter den granskas 
av andra” (2000:92). När den privata etiken inte stöter på motstånd eller ifrågasätts kan inte heller 
svagheter i resonemanget upptäckas och generera i en eventuell förändring och ett bättre 
förhållningssätt. 
     Som jag nämnt tidigare kan litteratur i ett etiskt sammanhang överföra moraliska värden till 
eleverna och därmed också förmedla de värden som samhällsuppdraget vilar på. Den fungerar 
som ett verktyg som hjälper eleverna att uppmärksamma och reflektera över de övergripande 
värden som behandlas, förmedlas eller synliggörs genom litteraturen. Även om undervisningens 
fokus ligger på innehållet eller elevers språkutveckling finns kravet att elever ska göra ”medvetna 
etiska ställningstaganden”, och analysera värderingar och klargöra normer (Skolverket 2006:12). 
Med andra ord krävs det att läraren kan och vill synliggöra de etiska aspekterna som oftast 
integreras i undervisningen per automatik. 
     En intressant sak som synliggjordes under Samhällsuppdragets etik var att lärarna ytterst sällan 
relaterade till specifika utdrag i värdegrunden för att finna stöd i arbetet utifrån de etiska 
aspekterna. Detta kan sättas i relation till Lifmarks avhandling där han skriver att 
”Undersökningar där lärare intervjuats tyder […] på att värdegrundstexten fyller en marginell 
funktion när lärare ska motivera sina ställningstaganden och handlingar” (2010:51). I intervjuerna 
som ligger till grund för denna undersökning mer eller mindre bekräftas detta. Inte heller någon 
utav de fyra lärarna nämner begreppet ”värdegrund”.  
     Ingen utav lärarna sätter läroplanens etik i fokus för undervisningen, utan den får stå tillbaka 
och görs inte explicit. Som Anders uttrycker: ”…att man försöker förmedla vad som är rätt, vad 
som är god etik och rätt förhållningssätt […] det är jag inte så säker på att vi gör sådär explicit 
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som du säger.” Han säger också lite roat: ”Fast det är ju rätt naturligt att man inte talar om varför 
man kommer med ett visst innehåll eller en viss text eller en viss uppgift att […] ’det här har jag 
valt därför att jag tycker att det förmedlar rätt etiskt perspektiv’. Det är inte riktigt läge för det, 
tror jag.” Det är lätt att se det komiska i resonemanget. Det kan, precis som Anders uttrycker 
under intervjun, inte vara läge att rättfärdiga litteraturmaterialet för eleverna i den meningen att 
man synliggör en viss etisk hållpunkt på det viset. Måste man göra etiken explicit? som Anders 
frågade. Jag tycker att det finns en viss problematik när det gäller förhållningssättet i förhållande 
till just värdegrunden. I läroplanen står det att man som lärare ska ”klargöra skolans normer och 
hur dessa är en grund för arbetet” (Skolverket 2006:13). Vad innebär det att klargöra? Räcker det 
då att integrera normerna och värdena i arbetet med litteraturen eller måste det göras explicit? 
”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.” skriver 
Skolverket (2006:12). Enligt denna undersökning påverkar lärarna eleverna i rätt riktning, men 
utan att för den sakens skull synliggöra etiken särskilt mycket eller låta den hamna i fokus. Kanske 
är det så att etiken inte är explicit för att den utgör grundpelaren i det indoktrineringsuppdrag 
lärare har? Att den måste förbli ”dold” för eleverna för att uppdraget ska bli mer genomförbart. 
Eleverna kan inte ifrågasätta det som är dolt för dem, de kan då inte heller ifrågasätta eller 
kritisera skolan och de värden som samhället vilar på.  
     ”Skolans uppdrag är indoktrinerande” och ”Styrdokument är förstås alltid styrande i någon 
mening” skriver Andersson (2000:26–27). Vidare skriver han att ”Det demokratiska uppdraget att 
påverka, indoktrinera, manipulera, eller vilket ord man nu väljer att använda för den demokratiska 
skolningen av dagens ungdom, kan verka stötande på många” (Ibid. 28). När jag läser detta 
tänker jag på Toms uttalande gällande elevpåverkan: ”Ibland så kan jag tycka att jag inte har 
rätten att försöka påverka dem, jag kan bara visa olika… det tror jag, att jag visar olika saker, men 
jag tycker att jag inte kan ändra deras sätt att tänka, det är inte mitt mål”. Han menar naturligtvis 
att han inte vill påverka eleverna i den meningen att han lär ut vad han anser som rätt etik, rätt 
värderingar och rätt synsätt. Detta poängterar samhällsuppdragets komplexitet: det är en given 
doktrin som eleverna måste anamma, men samtidigt förhålla sig kritiska till och ständigt utmana 
genom olika perspektiv. Det problematiska i uppdraget kanske först och främst grundar sig på de 
tolkningsmöjligheter som värdegrundsdebatten kretsar kring, vilket blir särskilt förståeligt och 
tydligt även i denna undersökning. Lifmark belyser en viktig sak som har stor relevans i 
anslutning till detta, nämligen att man måste kunna skilja mellan medel och mål i värdegrunden: 
 

Jag tror att det är viktigt att skilja mellan de delar av värdegrundsuppdraget som rör medel 
respektive mål, och att reflektera över hur de kan hänga samman. Att gestalta, förmedla 
eller diskutera värden ser jag som olika slags medel, som lärare kan använda för att uppnå 
skilda mål, mål som kan vara att undervisa om en eller flera värdegrundsfrågor. De senare 
är kopplade till en eller flera skrivningar i värdegrundstexten, som refererar till ett specifikt 
innehåll som går bortom vad vi kan kalla undervisningsformer. (Lifmark 2010:52) 

 
Med detta som utgångspunkt blir det tydligt att fokus ligger på vad Lifmark kallar olika slags 
medel, där lärarna exempelvis fokuserar på att ”förmedla olika synsätt på saker och ting” 
(Magnus), ”visa hur lätt man blir lurad” av det man läser och se igenom ”omedvetna kulturella 
värderingar” som alla bär med sig (Karin), att reflektera och ”se saker från olika synvinklar” 
(Tom) och låta eleverna ”tänka i någon form av etiska termer” (Anders). Det finns naturligtvis en 
etisk grundtanke bakom de litterära val som lärarna gör, men jag vill återigen betona att det sker 
utan etisk reflektion. På en nivå är det förstås oundvikligt: om litteraturen i klassrummet väljs på 
”demokratisk basis”, det vill säga eleverna tillåts att utöva inflytande över undervisningen och 
själva välja romaner och texter som de ska läsa, blir det inte hanterbart för läraren att utifrån alla 
elevers personliga val göra en etisk reflektion i förhållande till litteraturen. Chansen är stor att 
eleverna väljer litteratur som läraren saknar kännedom om. Då kan inte heller ett 
värdegrundsarbete vara i fokus, om inte eleverna ombes syna litteraturen utifrån vissa etiska 
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perspektiv och utifrån eventuella värden och värderingar som förmedlas i texterna. Magnus säger 
under intervjun att han uppmärksammat romaner som – om de läses på fel sätt – kan uppfattas 
som olämpliga, eftersom de för med sig tveksamma värderingar eller ideal. Här visar han på att 
han som lärare går in och reflekterar över vilka värderingar som förmedlas i litteraturen och på 
vilket sätt texterna kan diskuteras för att tydliggöra skolans etiska ståndpunkter som även 
eleverna ska anamma. När undervisningsmaterialet är den litteratur som valts ut av antingen 
lärarna eller av eleverna själva blir således inte etiken explicit eftersom det är 
undervisningsformerna (medlen) och kursmålen som sätts i fokus, inte de etiska värden och mål i 
samhällsuppdraget. Målen är aldrig att undervisa om en eller flera värdegrundsfrågor.  
     Jag menar att etiken inte nödvändigtvis måste göras explicit, men åtminstone tydliggöras i det 
egna arbetet. Ju större etisk kompetens man har, desto större är chansen att etiken också får ett 
större fokus i arbetet. Om etiken får utgöra en del av målen med undervisningen kan 
arbetsmaterialet motiveras direkt utifrån samhällsuppdraget och värdegrunden, vilket innebär att 
värdegrundstexten inte längre fyller den marginella funktion som Lifmark betonar, när ”lärare ska 
motivera sina ställningstaganden och handlingar” (2010:51). Det betyder att man reflekterar över 
valet av litteratur utifrån detta perspektiv och funderar över hur eleverna erövrar den etiska 
kompetens som styrdokumenten förespråkar. Med tanke på den påverkan som litteraturen har på 
oss och att den hos dessa fyra lärare har en given plats i undervisningen är det märkligt att den 
aldrig motiveras direkt utifrån samhällsuppdraget och värdegrunden. Jag tror att man kan göra ett 
tydligare arbete med värdegrunden just genom litteraturen som är ett sådant mäktigt och allsidigt 
verktyg. När arbetet är tydligare för lärarna själva blir det också tydligare för elever, föräldrar och 
samhället i stort. Väl synlig blir också den viktiga roll som lärare tillskrivits i och med 
samhällsuppdraget. Därmed skulle det få betydelse för utvecklandet av vad en annan del av 
debatten som läraryrket kretsar kring: lärarprofessionalism.  
     Colnerud och Granström skriver i Respekt för läraryrket att läraren tvingas ”utveckla sin 
yrkesroll i ensamhet” vilket är ett hinder för att utveckla lärarprofessionalism. Det är mestadels i 
enskildhet som lärare genomför lektioner vilket betyder att ”möjligheten att under pågående 
arbete och inför eleverna tillsammans med en kollega diskutera den fortsatta uppläggningen av en 
lektion” inte finns (2008:34–35). Ensamheten som lärare tvingas till syns också i denna 
undersökning. Ovan visade jag på samtalets betydelse för synliggörandet av etiken, att man låter 
den granskas i samtal med kollegor för att den ska kunna utvecklas och resultera i ett förbättrat 
etiskt förhållningssätt. Intervjuerna pekade på just detta fenomen: de etiska avvägningar lärarna 
gör blir synliga när de fick samtala om dem. Som föregående kapitel visar så har innehållet i 
litteraturundervisningen delvis varit dolt även för lärarna, eftersom litteraturval och arbetet med 
den till största delen sker omedvetet och utan etisk reflektion: det är en inre och osynlig etisk 
kompass som ser till att man får med sig värden ”på köpet”. Om man i dialog med andra inser 
den etiska reflektionens betydelse kan man också bättre utföra ett gott värdegrundsarbete.    
     Intervjuerna i denna undersökning har inte bara utgjort analysmaterial utan också bidragit till 
att Karin, Tom, Anders och Magnus reflekterat över vilka etiska avväganden de gör och hur 
samhällsuppdragets etik blir synlig i och med den valda litteraturen. Att undersökningen hade 
relevans i det direkta mötet med lärarna gör mig övertygad om dess relevans i ett större 
perspektiv. Stenbock-Hult beskriver dialogen som ”en väg till ett kritiskt förhållningssätt”, 
eftersom det är genom den som man utvecklar just ett sådant (2004:202). Jag tror att alla lärare 
inser betydelsen av dialogen som ett medel i undervisningen, då den kan bidra till nya insikter och 
kritisk självreflektion, precis som hos lärarna i denna uppsats. Ändå är det förvånande att just 
denna typ av dialog ofta saknas lärare emellan.  
     En anekdot om Sokrates, etikens fader, fick introducera bakgrundsdelen i denna uppsats 
eftersom han menade att det var insiktsfulla samtal som skulle vara vägen till att medvetandegöra, 
förändra och påverka (Modig 2000:29). Såhär i efterhand och i ljuset av de resultat som 
framkommer i denna undersökning tycks dessa ord än mer betydelsefulla.  
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7. Sammanfattning 

 
De etiska aspekterna utgör både mål och medel i skolans värld och de utgör också det kitt som 
håller samman samhällsuppdraget. I denna kvalitativa undersökning ligger fokus på de etiska 
aspekterna i förhållande till den litteratur som lärare använder sig av i klassrumsundervisningen. 
Syftet är att undersöka vilka etiska avvägningar lärare gör i valet av litteratur och på vilket sätt 
samhällsuppdragets etik blir synlig i deras arbete. Därmed får också värdegrunden en central roll. 
Resultatet baserar sig på en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer med fyra 
gymnasielärare som fått uttrycka sig fritt kring ett antal frågor. Intervjuerna resulterade i samtal 
som skiljer sig mycket åt från varandra beroende på hur man upplever begreppet etik, vilken 
kunskap man har om det och vilka etiska redskap man bär med sig. Erhållna resultat har 
presenterats i form av intervjutranskript som analyserats och tolkats med hjälp av aktuell 
forskning och pedagogisk-didaktisk litteratur. Analysen av de olika intervjutranskripten har 
resulterat i tre slutsatser som behandlades i resultatavsnittet: etiken i lärarnas arbete görs oftast 
inte explicit; den är inte nödvändigtvis ett medvetet mål; och den finner stöd i samhällsuppdraget 
och värdegrunden. Det saknas alltså en medveten etisk reflektion utifrån litteraturen, vilket 
innebär att de etiska avvägningar lärarna gör i valet av litteratur i klassrummet inte är tydliga. 
Etiken är snarare osynlig och tämligen omedveten. Dock medvetandegörs den under samtalen 
vilket framhåller dialogens betydelse för utveckling. Vidare framkommer att etiken aldrig är ett 
mål i sig, utan fungerar mer som medel för att nå andra mål i klassrummet. Värdegrundsarbetet 
ter sig automatiserat och isolerat från övrig undervisning eftersom värdegrunden inte fyller någon 
större roll i intervjuerna. På ett relativt omedvetet sätt finns ändå de etiska aspekterna delvis 
integrerade i undervisningen och det är där som samhällsuppdragets etik blir synlig. Resultaten 
bekräftar också tidigare forskningsresultat, bland annat att etiken inte är något som står i fokus 
och därmed också tydliggör värdegrundens marginaliserade funktion.  
 
 

8. Förslag på hur värdegrunden kan förtydligas i lärares arbete med litteratur 
 
Det är många olika faktorer som styr lärares arbete såsom nationella och lokala styrdokument, 
utbildning, ekonomi, läromedel, miljö och elevgrupper. Det är långt ifrån alla faktorer som lärare 
har möjlighet att själva råda över och påverka, men realiserandet av värdegrunden i det egna 
arbetet styr samtliga lärare över. I detta avsnitt presenteras några förslag på hur 
värdegrundsarbetet kan utvecklas och förtydligas med hjälp av litteraturen i klassrummet för att 
motverka den omedvetenhet och osynlighet kring arbetet med den som präglar undervisningen. 
Detta gäller i första hand den litteratur som på egen hand väljs ut av lärare eller elever själva och 
inte de läromedel innehållande texter som valts i ljuset av didaktisk forskning och styrdokument. 
Det som ter sig viktigast i denna kontext är just reflektionen över varför man väljer ett visst 
material och hur det kan kopplas till styrdokumenten.  
     Samtalets och reflektionens betydelse utmärker resultaten i denna undersökning: en intervju 
gjorde skillnad för synliggörandet av lärarnas värdegrundsarbete genom just litteraturen. Genom 
att reflektera kring samhällsuppdragets etiska komponenter, och samtala med mig och med 
varandra, medvetandegjordes det egna praktiska arbetet med värdegrunden. Det betyder att 
synliggörandet av de etiska avväganden man som lärare gör i valet av litteratur stärker detta arbete 
och därmed skapar möjligheten att höja kvaliteten på undervisningen. Men på vilket sätt kan 
lärare reflektera och samtala om litteraturen för att uppnå detta?  
     Det kan vara värdefullt att syna litteraturen utifrån frågor som: Varför valde jag just den här 
texten? Hur kan jag motivera den utifrån skolans etiska perspektiv? Vilket etiskt perspektiv intar texten? 
Vilka värden förmedlar texten? På vilket sätt synliggörs dessa värden? Finns det värderingar som går emot de 
som skolan ska gestalta och förmedla? Hur ska jag i så fall visa på deras ohållbarhet och ogiltighet? 
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Om texter istället väljs ut av eleverna själva – med tanke på elevinflytande och valfrihet – kan 
man ändå som lärare ställa frågor som dessa ovan, men då mer riktade till eleverna och utifrån 
texternas innehåll. Som framkommit av denna undersökning är det inte alltid så fruktbart eller 
nödvändigt att göra etiken explicit i litteraturen inför eleverna, men det betyder inte att den inte 
ska finnas där. Att låta etiken genomsyra undervisningen även om den förblir ”dold” för eleverna 
är att värdegrundsarbeta i allra högsta grad. Att läraren har reflekterat i samband med en text ser 
jag som nödvändigt och självklart. 
     Eftersom värdegrundsarbetet ofta ter sig som ensamt och enskilt, och i vissa fall även isolerat, 
tror jag att det finns ett värde i att diskutera det tillsammans med andra lärare. I vardagsarbetet 
går det sällan att avvara tid för längre samtal och det är inte heller alltid som arbetslagsmöten eller 
ämnesmöten lämnar utrymme för dem när det är så mycket annat som upptar den begränsade 
tiden. Det är nog heller inte så ofta som det personliga värdegrundsarbetet är föremål för 
spontana samtal och diskussioner i lärarrummet. Ordet ”samtal” kan kopplas samman med de 
andra samtal som äger rum innanför skolans väggar: utvecklingssamtal, föräldrasamtal, 
elevsamtal, elevvårdssamtal och så vidare. Med andra ord kan initiativ som detta, att samtala om 
det personliga värdegrundsarbetet, verka tidskrävande och uppfattas som ett ”måste”, eller ännu 
ett problem som måste nötas och blötas. Men om förutsättningarna innebär en lärarkår med 
initiativtagande, nyfikna och agerande människor finns goda möjligheter att få till olika 
samtalstillfällen.  
     I Deliberativa samtal som värdegrund skriver Tomas Englund om just det deliberativa samtalet7

 

 i 
skolan med syftet att presentera sammanhang och bakgrund till det demokratiuppdrag skolan har, 
samt väcka en diskussion för hur man kan arbeta för att elever ska utveckla den demokratiska 
kompetensen. Englunds text vänder sig i första hand till samtal som gäller lärare – elev samt elev 
– elev, men jag anser att det är minst lika viktigt i relationen lärare – lärare. Jag tror att alla lärare 
inser vikten av just denna typ av samtal i klassrummet, men varför begränsa det deliberativa 
samtalet till just klassrummet? Om det bidrar till både värdebildning och kunskapsbildning finns 
all anledning att också avsätta tid för det i en värdegrundskontext. Om värdegrundsarbetet 
ständigt synliggörs och tydliggörs blir värdegrunden också ett levande dokument på skolan. 

 
9. Förslag till vidare forskning 

 
Det vore av stort intresse att ta reda på om resultaten av samhällsuppdragets etiska aspekter i 
förhållande till litteraturen som används i klassrummet är genomgående för lärare på fler skolor 
och om det har betydelse vilken lärarutbildning man har som bakgrund samt hur många år man 
har varit verksam som lärare. Lärarna i denna undersökning har arbetat i många år och har kanske 
en annan syn på och förhållningssätt till värdegrunden än vad nyutexaminerade lärare har och om 
det spelar någon roll för realiserandet av den.  
     Utifrån det litterära perspektiv som denna uppsats intar kan det vara av betydelse att titta på 
hur specifik litteratur som används utav lärare kan sättas i relation till det etiska perspektivet och 
därmed granska på vilket sätt olika styrdokument realiseras genom den. Sådana undersökningar 
skulle också kunna innehålla en särskild del med förslag på olika sätt att jobba med specifik 
litteratur, exempelvis en roman, utifrån de etiska aspekterna i samhällsuppdraget. En sådan 
undersökning skulle dessutom tjäna som modell för hur man tar sig an annan litteratur och vara 
en hjälp i lärares praktiska vardagsarbete. Värdegrundsarbetet genom litteratur skulle också bli 
tydligare.  
                                                           
7 Det liberativa samtalet syftar på det samtal där man får uttrycka sina egna åsikter och synpunkter, samt lyssna på 
och överväga andras. Denna typ av samtal fungerar som ett bärande element i demokratin vilket innebär att det 
stimulerar till tolerans och respekt med inslag av ”kollektiv viljebildning”: det ”resulterar potentiellt i specifika 
insikter som handlar just om att tolerera och respektera skilda uppfattningar och att temporärt komma överens trots 
att man har skilda uppfattningar” (Englund 2000:6–7).   
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     Vidare tror jag att det kan vara värdefullt att titta på samtalets betydelse för lärares förståelse 
och praktiserande av samhällsuppdraget och huruvida sådana samtal kan tjäna som synliggörare 
av samhällsuppdraget och verka för utveckling av lärarkompetens samt bidra till 
lärarprofessionalism.  
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