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Abstract 

The aim of this study is to examine how four different upper secondary school teachers 

of Swedish relate to the global perspective and today’s multiculturalism when they do 

their teaching, and to examine how teachers reason and reflect concerning the use in 

Swedish teaching of literature written from a non-western perspective. To achieve the 

aim I have used a qualitative method, interviewing four Swedish teachers from two 

upper secondary schools. The study shows that the teachers have different attitudes to 

the global perspective and different perceptions of the use of non-western literature in 

school. They can see the value of including non-western literature in their teaching, but 

they rarely do so, due to factors such as lack of time, lack of knowledge, the design of 

the textbooks, or the use of a school canon.  
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1 Inledning 

Dagens samhälle globaliseras allt mer, vilket leder till närmare och tätare kontakter med 

andra kulturer än de västerländska i ett multikulturellt samhälle. Detta påverkar 

framförallt skolan och undervisningen, eftersom ett mångkulturellt klassrum gör att 

eleverna ständigt kommer i kontakt med andra kulturer. I läroplanen för gymnasiet står 

följande: 

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 

inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. [...] En trygg identitet och 

medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet 

stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingsgrunder. Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan 

relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det 

europeiska och ytterst det globala. (Skolverket 2011:5) 

Skolverket visar i citatet ovan hur globaliseringens konsekvenser kräver att människor 

måste kunna se värdet av att leva i ett multikulturellt samhälle, och att detta kan ske 

genom att skapa en trygg identitet i den egna kulturen såväl som att skapa en förståelse 

för andras livsvillkor. Det är lärarens uppgift att följa dessa riktlinjer, oavsett vilket 

ämne hen undervisar i. Det är dock viktigt att fråga sig i vilken utsträckning dessa 

riktlinjer faktiskt följs i praktiken. Detta är ett område som är relativt outforskat, men 

det finns anledning att anta att den enskilde lärarens förhållningssätt till just aspekter 

som ”kulturarv”, ”värderingsgrunder”, ”identitet”, och ”kulturell mångfald” påverkar i 

vilken mån det globala perspektivet aktualiseras i undervisningen. På samma sätt finns 

det anledning att anta att den kanon lärare utgår ifrån i sin undervisning är avgörande 

för vilken litteratur som används. 

     Det är alltså lärarens ansvar att undervisa om kulturell mångfald, värdegrunder och 

olika villkor, i syfte att skapa en trygg grund för samtliga elevers identitetsutveckling, 

oavsett kulturell bakgrund. Skolverket framhåller vikten av att i undervisning använda 

sig av skönlitteratur från andra delar av världen än den västerländska för att uppnå 

målen (Skolverket, 2011). Dessa texter kan användas för att främja elevers 

identitetsutveckling. De kan även användas för att sätta in eleverna i andra människors 

livsvillkor och visa på värdet med kulturell mångfald. Det är därmed väsentligt att 

undersöka hur svensklärare på gymnasiet förhåller sig till användandet av icke 
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västerländsk litteratur, såväl som hur de förhåller sig till ett globalt perspektiv och 

kanon i undervisningen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några olika gymnasielärare i svenska 

förhåller sig till det globala perspektivet såväl som vilka uppfattningar de har om 

skolkanon i sin undervisning. Jag vill undersöka hur lärare resonerar och reflekterar 

kring användandet av litteratur skriven utifrån icke västerländska perspektiv i 

svenskundervisningen. Frågeställningarna lyder: 

 Hur beskriver svensklärarna sitt förhållningssätt till ett globalt perspektiv och 

sina uppfattningar om skolkanon i undervisningen? 

 Hur ser lärare på det annorlunda perspektiv som icke västerländsk litteratur kan 

tillföra undervisningen? 

 Vilka didaktiska överväganden framhåller lärarna för att inkludera respektive 

exkludera icke västerländska texter i undervisningen? 

 

2 Styrdokument och tidigare forskning 

I kapitlet kopplas delar av styrdokumenten ihop med svenskämnets roll, relaterat till 

uppsatsämnet såväl som tidigare forskning om svensk skolkanon och icke västerländsk 

litteratur i svenskundervisningen.  

 

2.1 Styrdokumenten om svenskämnets roll 

I ämnesplanen för svenska på gymnasiet understryks vikten av att lärare ska arbeta med 

litteratur på ett sådant sätt att elever kan relatera innehållet till ”egna erfarenheter och 

intressen” (Skolverket, 2011). Genom svenskämnet ska elever vidare ”utveckla 

kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap” 

(Ibid.), vilket ger läraren grund för att välja litteratur uppkommen utanför Sveriges 

gränser. Brink (2006) påpekar att även om en del internationella verk tas upp i 

undervisningen, kvarstår det faktum att svensk skolkanon vanligtvis består av 

västerländsk litteratur som behandlas i den litteraturhistoriska orienteringen (s.26). Det 

är i dagens globala och multikulturella samhälle relevant att reflektera över om all 
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litteratur inom svenskundervisningen måste vara västerländsk, eller om där också kan 

finnas utrymme för icke västerländsk litteratur, i syfte att tillvarata alla elevers 

erfarenheter och intressen  och främja elevers identitetsskapande och tillhörighet, 

oavsett kulturell bakgrund. 

     Svenskundervisningen ska också ”leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till 

självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar” (Skolverket, 2011). För att göra detta möjligt krävs det att elever 

faktiskt kommer i kontakt med litteratur från kulturer som är dem främmande. I Policy 

& Practice: A Development Education Review skriver exempelvis Fiedler att skolan inte 

längre har monopol på kunskap eftersom elever idag har tillgång till en ofantlig mängd 

information, exempelvis via medier som internet (2008, s.6). Fiedler menar att skolan 

därför måste hjälpa eleverna att sålla och processa kunskap. Tack vare dagens 

globalisering kommer elever i kontakt med andra kulturella fenomen än de 

västerländska utanför skolan. Det är därmed än viktigare att undervisningen faktiskt 

lyfter upp och behandlar ”andra erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar” (Skolverket, 2011) än de västerländska, dels för att lära elever att 

sålla och processa fakta och fiktion, dels för att utveckla elevers kunskap och förståelse 

för andra kulturer. 

 

2.2 Tidigare forskning 

I avsnittet behandlas tidigare forskning relevant för uppsatsen.. Först behandlas 

forskning om svensk skolkanon och därefter icke västerländsk litteratur i 

undervisningen.  

 

2.2.1 Svensk skolkanon 

Begreppet kanon definieras av Bergsten och Elleström (2004) som något som ”består av 

de litterära verk vilka oberoende av enskilda läsares och forskares personliga tycke och 

smak anses utgöra det omistliga arv som varje ny generation av bildningssökande har att 

tillägna sig och föra vidare” (s.31). Vidare menar Bergsten och Elleström att en norm 

som kommer till uttryck i kanon alltid återspeglar en kollektiv åsikt "med giltighet 

under en längre tid" (s.31). I Kanon och Tradition problematiserar även Lars Brink 

(2006) begreppet kanon. Han framhåller att det typiska för en kanon är att den innefattar 

inflytelserik litteratur från olika epoker (s. 21). Med andra ord är det den litteratur som 
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man menar har påverkat oss mest genom historien som blir kanoniserad. Brink redogör 

även för hur det sedan lång tid tillbaka varit viktigt för olika länder att etablera en egen 

litterär kanon, beroende på de nationalistiska strömningarna i Europa under slutet av 

1800-talet och en bit in på 1900-talet. Även i Sverige ville man stärka den nationella 

identiteten och ett led i detta var att som i andra länder etablera en nationell kanon som 

skulle utgöra stommen i skolundervisningen (s.31). Ingen officiell skolkanon har dock 

införts i Sverige än så länge, även om frågan sedan dess vid flera tillfällen varit uppe för 

debatt. Svensk skolkanon innebär alltså inte i denna uppsats någon officiell, nationell 

lista med verk som läraren måste behandla i sin undervisning. Istället så syftar 

begreppet till de västerländska verk, vilka är representerade i läromedel och antologier 

och ses som viktiga för svensk och europeisk kultur, och som lärare ofta utgår ifrån i sin 

undervisning.  

     Brink (2006) påpekar dock att Europa och Sverige under åren har förändrats, och 

beskriver hur det framförallt under 1960- och 1970-talet framkom mycket kritik mot en 

skönlitterär skolkanon (s.27): ”Också i Sverige har stundtals debatten, ofta igångsatt av 

dess utländska motsvarighet, varit livlig” (s.27). Samtidigt skriver Bergsten och 

Elleström (2004) att den utomeuropeiska litteraturen, ”eller rättare sagt den litteratur 

som är skriven bortom västerlandets kulturella och språkliga horisont” på senare tid 

varit i centrum för debatten om kanon (s. 41).  Brink skriver att svensk skolkanon 

framförallt fått kritik för att vara allt för nationalistisk. Idag menar han dock att denna 

typ av nationalism har passerat, och att utländsk litteratur delvis fått större utrymme. 

Problemet som Brink, precis som Bergsten och Elleström (2004), lyfter är dock att det 

fortfarande är företrädesvis europeisk litteratur som tar plats, och att den i hög grad är 

”manlig, vit, västerländsk och protestantisk” (Brink, 2008, s.28), vilket idag blir 

problematiskt tack vare globaliseringens effekter och ett multikulturellt samhälle. Detta 

fenomen är något som Bergsten och Elleström (2004) kallar för naturligt - men 

beklagligt eftersom en skolkanon som ska kunna återspegla vår tids allmänna, kulturella 

och sociala värderingar måste präglas av demokrati och jämlikhet, vilket den inte gör 

om den endast behandlar ett västerländskt arv (41ff). Samtidigt påpekar de dock att en 

kanon är en kanon just på grund av sin exklusivitet, och menar att ”ju mera en kanon 

sväller, desto mindre blir den just kanon” (s.37).  

     Det finns anledning att reflektera över en svensk skolkanons roll i dagens 

multikulturella klassrum. Detta är något som Leppänen och Lindahl (2009) diskuterar i 

Kanon ifrågasatt: kanoniseringsprocesser och makten över vetandet. Författarna 
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problematiserar kanons plats i dagens samhälle och en skolkanon i undervisning. Man 

framhåller bland annat att alla som vi tänker oss som deltagare i en gemenskap måste bli 

representerade i en kanon, vilket inte är fallet idag (s. 45). Leppänen och Lindahl (2009) 

påpekar att lärare i samband med diskussionen om hur man vill att vårt samhälle ska se 

ut, bör diskutera innehållet i en skolkanon, samt reglerna för hur en kanon produceras 

(s.46). På samma sätt menar Brink att det finns anledning för både skolan och 

svenskämnet att diskutera frågor om kanon och kulturarv (s.34). Han skriver exempelvis 

att det idag är tveksamt om det finns skäl att tala om ett gemensamt kulturarv, då vi 

lever i ett multikulturellt samhälle (s.36).  

     Det var av samma anledning som folkpartistiska kulturpolitikern Cecilia Wikström 

kritiserades då hon förde fram förslag om en etablerad svensk skolkanon. Bakgrunden 

till förslaget var svenskämnets sjunkande status i grundskolan, och Wikström menade 

att en obligatorisk läslista över svenska verk, eller ”en gemensam litterär bas” kunde 

motarbeta utanförskap som uppstått bland elever som inte har svenska som modersmål 

(Leppänen och Lindahl, 2009, s.232). Förslaget skapade en hätsk debatt kring svensk 

skolkanon, och kritiserades mycket på grund av att kanon inte sällan medför en 

problematisk reproduktion av maktstrukturer, strukturer som osynliggör bland annat 

kvinnor, arbetare, homosexuella och icke-européer (Leppänen & Lindahl, 2009, s.234). 

Kritiker menar alltså att kanon inte längre har samma plats i det svenska samhället, 

eftersom globalisering har gjort samhället så multikulturellt att vi, som Brink 

framhåller, inte längre kan tala om ett gemensamt kulturarv. Brink (2006) påpekar dock 

även att denna nya utveckling inte bara behöver innebära splittring. Istället för ett 

gemensamt kulturarv menar han att det kanske kan bli fråga om ett nytt, mer regionalt 

intresse, där grupper eller regioners kulturarv i dialog med varandra kan berika såväl 

kanon som kulturarv (s.34). 

     Forskare som Brink, Leppänen och Lindahl visar hur det i dagens samhälle finns 

betydligt fler faktorer som spelar roll för vilken litteratur som bör användas i 

undervisningen än vad det gjorde förr. Där svensk skolkanon tidigare räckte till för att 

täcka det gemensamma kulturarvet, behövs nu mer litteratur för att komplettera och 

representera alla de kulturer som förekommer i Sverige idag. En magisteruppsats av 

Axéll Olofsson (2011) visar ytterligare på brister i den svenska skolkanon. I sin 

undersökning skriver hon att lärare som varit aktiva inom sitt yrke flera år anser att 

svensk skolkanon är onödig (s.22). Lärarna menar att en fastställd kanon är svår att 

använda eftersom litteraturen måste anpassas efter elevers olikheter och förutsättningar 
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(s.24, 28). Även om en del lärare i studien försöker inkludera olika texter, såväl svenska 

som icke västerländska, är det alltså problematiskt eftersom det är brist på icke 

västerländskt stoff i den kanon som finns (s. 26). Svensk skolkanon behöver alltså 

breddas med en mer omfattande litteratur för att tillgodose alla elevers behov. Samtidigt 

finns som tidigare nämnts problemet att man inte kan inkludera för mycket litteratur i 

det som ses som kanon, då den på så vis förlorar sin exklusivitet. Även om exempelvis 

Brink (2006) visar på en förändring i svensk skolkanon och menar att den nu inkluderar 

mer utländsk litteratur (s. 26) kvarstår problemet att den utländska litteratur som tas upp 

inte är tillräcklig. Detta beror på att den utländska litteratur som inkluderas begränsas 

till endast några få verk och inte innefattar litteratur från hela världen, samt att den inte 

nödvändigtvis är icke västerländsk. Eftersom jag ämnar undersöka hur lärare reflekterar 

kring användandet av icke västerländsk litteratur, såväl som hur de förhåller sig till ett 

globalt perspektiv och uppfattar skolkanon i undervisningen, är det därför av intresse att 

beakta den tidigare kanonforskningen i denna undersökning. Den påvisar hur icke 

västerländsk litteratur är underrepresenterad i skolkanon, vilket kan vara en av 

anledningarna till att lärare inte använder sig av icke västerländsk litteratur i 

undervisningen.       

 

2.2.2 Icke västerländsk litteratur i undervisningen 

En tidigare studie som berör användandet av icke västerländsk litteratur i 

undervisningen är Erik Olofssons (2015) magisteruppsats All världens litteratur i en 

mångkulturell skola.  I studien undersöker han hur dagens multikulturella samhälle 

avspeglar sig i gymnasieskolans litteraturundervisning (s.4). Olofssons slutsatser visar 

att en majoritet av de lärare som ingick i studien (20 av 28) anser sig använda litteratur 

från en annan kultur än de västerländska i sin undervisning (s.30). Han påpekar dock att 

flera av lärarna tycker att det är svårt att inkludera icke västerländsk litteratur på grund 

av bristande kunskap och tidsbrist, något som leder till svårigheter i undervisningen (s. 

31).   

     Sammanfattningsvis finns det en problematik med att dagens undervisning kanske 

fortfarande lägger för mycket fokus på ett västerländskt perspektiv och i hög grad 

utesluter litteratur från andra kulturer, vare sig det har med styrdokumentens vaga 

direktiv att göra eller om det handlar om postkoloniala strukturer i lärarens urval. Att 

lärare känner sig osäkra kunskapsmässigt inom ett område som icke västerländsk 

litteratur kan därför ses som en underliggande faktor till att man väljer att fokusera på 
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västerländsk litteratur i sin undervisning. Olofssons arbete är relevant för min studie 

eftersom den undersöker ett liknande område och visar intressanta resultat om hur lärare 

reflekterar kring litteratur bortom den västerländska sfären. Eftersom Olofsson (2015) i 

sitt arbete väljer att fokusera på den litteraturhistoriska orienteringen genom en 

enkätundersökning, och på grund av de aspekter Brink (2006) belyser, kan min studie 

sägas komplettera och fördjupa kunskaper i ämnet, eftersom den bygger på intervjuer 

med svensklärare, vilket möjliggör fördjupade svar från lärarna. 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I Litteraturteori (2008) skriver Tenngart om begreppen postkolonialism och 

postkolonial teori. Han menar dels att man kan tala om ett postkolonialt tillstånd i 

världen, som uppkom efter att västvärlden förlorat sina kolonier (s.131) men han 

beskriver även en postkolonial teori, vilken definieras som ett teoretiskt perspektiv ”om 

det postkoloniala tillståndet och dess koloniala förutsättningar, om kolonialismen, 

imperialismen och dess litterära, sociala, filosofiska och ideologiska förutsättningar och 

arv” (2008, s.132). Utifrån denna teori påpekar Tenngart  exempelvis att den europeiska 

kolonialismen lett till att den västerländska livsstilen och den västerländska litteraturen 

blivit normerande i stora delar av världen. Därmed betraktas det som inte är 

västerländskt som en avvikelse från normen – som något främmande. Postkolonial 

teoribildning kommer alltså att utgöra den förståelsehorisont, utifrån vilken jag vill 

skapa en djupare förståelse för hur lärare ser på ”det främmande” som icke västerländsk 

litteratur kan tillföra undervisningen.  

     I Kolonialism/Postkolonialism problematiserar Loomba (2005) synen på 

postkolonialism som ett tillstånd där kolonialismen avslutats. Exempelvis belyser 

Loomba (2005) hur ett land tekniskt sett kan vara avkolonialiserat men ändå vara 

kulturellt och ekonomiskt beroende av den kolonialmakt som lämnat dem (s.12). Även 

om vi idag anser oss leva i ett samhälle där kolonialismen har avvecklats lider alltså 

många människor fortfarande av dess förtryck, och Loomba skriver att man inte kan 

acceptera tankesättet att det skulle finnas en enda historia, vilket man kanske vanligen 

gör i västvärlden. ”För att låta förtryckta folk ge uttryck åt sina erfarenheter” (Loomba, 

2005, s.12) måste vi istället förstå att det finns en mängd olika historier. För att 

understryka detta påpekar hon att olika minoritetsgrupper i västvärlden och människor i 

tredje världen kanske har en gemensam historia av kolonialism, men att den inte kan ses 
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som sammanfogad då samtida intressen och historiska erfarenheter skiljer sig åt (s.27). 

Loomba lyfter även fram hur olika minoriteter idag försöker att återuppbygga sina 

kulturer, något som lätt kan falla i glömska om man ser samhället som helt 

avkolonialiserat. Enligt vår enda, västerländska historia så är kolonialtiden förbi och de 

före detta kolonierna fria. Därmed är det inte konstigt att förtrycket av andra kulturer än 

den västerländska inte uppmärksammas särskilt mycket. Att utgå från just en 

västerländsk historia innebär även att avvikelser från den västerländska kulturen ses 

som främmande, och för olika minoriteter blir det än mer problematiskt att 

återuppbygga sin kultur om de lever i länder som ser den som normavvikande. Ur ett 

postkolonialt perspektiv kan man även anta att lärare väljer sitt litterära stoff utifrån 

postkoloniala strukturer, såsom att andra kulturer uppfattas som främmande eller 

outvecklade.  

     Loomba (2005) skriver även att den postkoloniala teorins relevans har stärkts tack 

vare dagens globalisering (s.245). I ett samhälle som blir allt mer globalt och 

multikulturellt är förbindelser med andra länder och kulturer fler än någonsin. I A 

development education skriver författare som Bourn (2008) och Fiedler (2008) om 

globaliseringens olika aspekter, synen på kunskap och huruvida människor finner 

tillhörighet i dagens globala och- multikulturella samhälle, ett samhälle som skolan 

måste anpassa sig efter. Bourn (2008) skriver att dagens ungdom ständigt kämpar för att 

skapa en identitet, såväl i den globala världen som i det egna samhället (s.51). I relation 

till detta menar Fiedler (2008) att det är skolans uppdrag att främja elevers olika 

identiteter och tillhörigheter för att de skall kunna utvecklas till ansvarstagande 

medborgare i det globala samhället (s.12). På grund av globaliseringsprocessen är det 

idag allt vanligare med ett multikulturellt klassrum, vilket skolan måste ta hänsyn till, 

eftersom ett mer heterogent klassrum innebär fler identiteter och tillhörigheter för 

läraren att främja. Men som nämnts gör det även att det är extra viktigt att skolan 

tillhandahåller icke västerländsk litteratur som gör att elever får komma i kontakt med 

andra människors ”erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” 

(Skolverket, 2011). På samma sätt gäller naturligtvis att det är viktigt att skolan arbetar 

för att stärka identitetsutvecklingen bland de elever som inte har en västerländsk 

bakgrund. 
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4 Metod och material  

I följande kapitel förklaras och motiveras valet av metod, såväl som urvalet av 

informanter. Kapitlet behandlar även analysmetod, etisk diskussion utifrån 

vetenskapsrådet samt metodkritik.  

  

4.1 Metodval 

Syftet med studien är som nämnt att undersöka hur några olika gymnasielärare i svenska 

förhåller sig till det globala perspektivet såväl som vilka uppfattningar de har om 

skolkanon i sin undervisning samt att undersöka hur de resonerar och reflekterar kring 

icke västerländsk litteratur i svenskundervisningen. För att få ett så rikt material som 

möjligt i förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar används i denna 

studie en kvalitativ materialinsamlingsmetod, där utsagor från fyra svensklärare, 

verksamma vid två olika gymnasieskolor undersöks med hjälp av intervjuer. I 

Forskningshandboken skriver Denscombe (2013) att kvalitativ metod lämpar sig bäst 

för studier som fokuserar mer på djupet än på bredden och att intervjuer av ett mindre 

antal personer ger just detaljerade, djupgående svar  (s.101 & 133). På samma sätt 

menar Conny Svenning (2003) att ”den övergripande tanken med kvalitativa 

undersökningar är att exemplifiera” och att det främsta sättet att få fram empiri ur en 

kvalitativ studie är genom intervjuer där man kring vissa givna punkter ställer frågor till 

ett fåtal personer (s.86f). En undersökning och analys innehållande några få olika lärares 

uppfattningar ger en djupgående, kvalitativ empiri, vilket är relevant för min 

undersökning. 

     I min studie används intervjuer som materialinsamlingsmetod, där jag ställer 

förutbestämda frågor för att få fram empiri som kan besvara syfte och frågeställningar, 

vilket även kan relateras till Trost (2010) som skriver att en kvalitativ intervju innebär 

att man ställer raka, enkla frågor för att få komplexa och innehållsrika svar (s.26). 

Eftersom arbetets syfte är att besvara frågor som kräver just detaljerande och 

djupgående svar om lärares uppfattningar om icke västerländsk litteratur i 

undervisningen, finner jag det relevant att använda intervjuer som 

materialinsamlingsmetod. 

     Det är för studien även viktigt att samtalen inte glider över i irrelevanta resonemang. 

Därför används strikt formulerade frågor i intervjuerna, vilket Svenning (2003) menar 

gör intervjun systematiskt (ibid). Ju mer systematisk eller standardiserad en intervju är, 
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desto mer likartad är den vid varje intervjusituation (s.39). För att besvara syfte och 

frågeställningar intervjuar jag alltså fyra olika lärare där samtalet utgår från samma 

frågor, men där svaren till viss del kan styra intervjun, eftersom jag inte använder mig 

av förutbestämda svarsalternativ.   

     Jag har konstruerat en intervjuguide (bilaga) med tolv systematiska frågor som 

används i samtliga intervjuer, vilka jag vid fyra olika intervjutillfällen utgår ifrån. 

Frågorna utformades efter studiens syfte och frågeställningar, och för att samtalen skulle 

bli så naturliga som möjligt gjordes de första frågorna mer allmänna, där varje intervju 

exempelvis började med frågan ”Hur länge har du arbetat inom läraryrket? ” (bilaga).  

När man använder sig av systematiska frågor med osystematiska svar definieras 

intervjun som semistrukturerad av Svenning (2003, s.113), såväl som Trost (2010, s.40). 

 

4.2 Urval  

Valet av att endast rikta undersökningen mot två skolor och fyra lärare gör att man inte 

kan dra några generella slutsatser av studiens resultat. Som nämnts tidigare är det dock i 

detta fall mer relevant att gå på djupet i forskningsfrågorna, något denna undersökning 

gör. 

     I valet av vilka lärare som skulle intervjuas hade jag som kriterium att samtliga lärare 

skulle arbeta inom svenskämnet, eftersom uppsatsen handlar om svenskämnet. Tanken 

var att först intervjua sex olika lärare, och jag försökte på olika sätt att komma i kontakt 

med svensklärare som ville ställa upp på undersökningen. Jag sökte kontakt-, bland 

annat genom mejl, sociala medier och telefonsamtal till olika skolor. När det var dags 

att utföra intervjuerna hade endast fyra lärare visat intresse för att ställa upp, men detta 

bedömdes som tillräckligt, eftersom man ändå inte kommer kunna dra några generella 

slutsatser utifrån undersökningen. Samtliga intervjuer spelades under samtalstillfället in 

så att jag som forskare kunde koncentrera mig på att ställa frågor och förhålla mig till 

lärarnas svar. Efter inspelningarna transkriberades intervjuerna, som i snitt var ca tjugo 

minuter per intervju, och skrevs ner inför analys.       

 

4.3 Analysmetod 

Som Svenning (2003) påpekar måste all data förr eller senare struktureras för att kunna 

bearbetas (s.113). Den empiri min undersökning mynnar ut i måste struktureras på 

något vis för att den ska kunna analyseras och ge någon form av resultat. Svenning 

(2003) kallar denna process för kodning eller ”den kvalitativa kodningen”, och 
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framhåller hur forskaren i sin analys av materialet måste söka efter mönster och teman i 

empirin (s.113, 161). Trost (2010) påpekar att man som forskare bör välja metod i 

samband med valet av teoretiskt perspektiv (s.33). Detta beror på att man först ska 

kunna se på verkligheten så som den intervjuade ser den, för att sedan kunna se vad det 

innebär kopplat till det teoretiska perspektivet (ibid).   

     Analysen av materialet började redan när intervjuerna transkriberades, då man 

uppfattar och ser saker som man missat under intervjun. Exempelvis framgick det 

tydligt när de intervjuade lärarna var tvungna att pausa en stund och fundera över vissa 

frågor, eller då de trasslade in sig i olika tankegångar, saker som kunde vara intressanta 

för resultatet. Efter transkriberingen lästes intervjuerna först utan att jag sökte efter 

mönster eller teman kopplat till teorin - detta i enighet med Trost (2010) som menar att 

man först bör försöka se verkligheten så som intervjupersonen ser den (s.33). Sedan 

gjordes en innehållsanalys av empirin med postkoloniala glasögon i sökandet efter 

teman och mönster. Kopplandet till teorin innebar att teman och mönster 

kategoriserades efter postkoloniala tendenser i svaren. Postkoloniala tendenser i lärarnas 

svar innebär att aspekter uppkommer som går att koppla till en postkolonial teori om att 

den västerländska kulturen och den västerländska historien normaliserats, och att allt 

annat framställts som främmande och  perifert. Postkoloniala tendenser i lärarnas 

utsagor kan även innebära att de uttrycker sig på ett sätt som visar att det fortfarande 

förekommer ett kolonialt tänk om ett "vi och dem", eller att man reflekterar kring 

samhället som helt avkoloniserat utan att ta hänsyn till att stora delar av världen 

fortfarande lever med kolonialt förtryck (jfr Tenngart, 2010, s.131f, Loomba, 2005, 

s.27).  

     Andra teman och mönster jag letade efter och kategoriserade var hur lärarna 

uttryckte sina förhållningssätt till det globala perspektivet och uppfattningar om 

skolkanon samt vilka övervägande lärarna gjorde som avgjorde valet av att inkludera 

respektive exkludera icke västerländsk litteratur i undervisningen. Samtliga utsagor 

beträffande postkoloniala tendenser, förhållningssätt till globalisering och uppfattningar 

om skolkanon samt didaktiska överväganden markerade jag i färg, för att enklare kunna 

besvara frågeställningarna. 

            

4.4 Etisk diskussion 

När man använder sig av intervjuer som insamlingsmetod är det viktigt att reflektera 

över etiska aspekter. Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra olika huvudprinciper som 
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är viktiga att förhålla sig till när man använder sig av bland annat intervjuer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(s.7ff). Informationskravet innebär att man som forskare ska informera informanterna 

om forskningens syfte såväl som att deltagande är frivilligt (s.7). Vid förfrågan om 

deltagande i studien bifogade jag ett PM till samtliga informanter så att de själva skulle 

kunna läsa igenom arbetets syfte innan de svarade på om de ville vara med i 

undersökningen eller inte. Samtyckeskravet berör samma teman, och handlar om att 

informanten måste ge sitt samtycke till medverkan innan undersökningens start. De får 

även bestämma själva på vilket sätt, samt hur länge de vill delta i undersökningen (s.9f). 

Inför intervjuerna informerades informanterna om att de fick ångra sig, och att de inte 

behövde genomföra hela intervjun om de inte ville. Konfidentialitetskravet handlar om 

anonymitet. Det är viktigt att informanterna garanteras anonymitet,  och därför får jag 

som forskare inte lämna ut några personuppgifter eller andra saker som kan vara etiskt 

känsliga (s.12). Som forskare måste man vara uppmärksam på vad man skriver, 

eftersom en informant kan identifieras även om man inte skriver om personliga fakta 

(ibid). I min undersökning använder jag visserligen citat från de intervjuade, men jag 

har med hjälp av kodning gjort dem anonyma, vilket jag informerade lärarna att jag 

skulle göra i samband med intervjutillfället. För att informanterna ska bli anonyma har 

jag valt att benämnda dem  Sara,  Sigge,  Lisa och  Lars.  

     Sista kravet, nyttjandekravet, berör ändamålet med den insamlade empirin. Insamlat 

material får endast användas i forskningssyfte (s.14). Även detta informerade jag om 

både i PM och i anslutning till intervjun.  

 

4.5 Metodkritik 

Kritik kan riktas mot intervju som materialinsamlingsmetod då man som intervjuare 

riskerar att påverka informanten, vilket till viss del kan leda till att det empiriska 

materialet blir mindre tillförlitligt (Denscombe, 2013, s.269). Detta fenomen definierar 

Svenning (2003) som intervjuareffekt (s.120). Eftersom en intervju är en social situation 

kan lätt relationer uppkomma, vilket framförallt kan påverka informanten så att hen 

svarar som hen uppfattar att intervjuaren vill (ibid). Det är emellertid svårare att få ut 

djupgående svar ur exempelvis en telefonintervju eller enkätundersökning, och en 

intervju kan ge ett större utbyte så länge forskaren är inläst i ämnet och väl förberedd. 

Svenning (2003) anser att de bästa svaren många gånger uppkommer just genom 

personlig kontakt med intervjupersonen, där man som intervjuare även får tillgång till 
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informantens kroppsspråk (s.119). Han påpekar att ytterligare en fördel med personliga 

intervjuer är att man kan ställa betydligt mer komplexa frågor, vilket ger mer 

djupgående svar (s.120). Eftersom jag undersöker fyra svensklärares uppfattningar om 

ett ämne så är det mer relevant att gå på djupet av ämnet än bredden, och därmed lämpar 

sig intervju som materialinsamlingsmetod.  

     En annan aspekt om intervjuer som metod är tidsaspekten. Denscombe (2013) 

påpekar att transkribering efter intervjuer kan bli synnerligen tidskrävande, något man 

bör reflektera över när studien skrivs under en specifik tidsplan (s.269). Genom att 

begränsa mig till att endast genomföra undersökningen i ett län i södra Sverige, där jag 

intervjuar fyra lärare verksamma vid två olika skolor, hoppas jag dock undvika detta 

problem.  

 

 

5 Resultat och analys 

I detta avsnitt analyseras de intervjuade lärarnas (Saras, Sigges, Lisas och Lars) svar 

utifrån studiens frågeställningar. Varje lärare behandlas för sig. Postkoloniala mönster 

och teman identifieras och analyseras. Dessa teman sätts sedan i relation till tidigare 

forskning i studiens slutdiskussion. Intervjufrågorna baserades på studiens 

frågeställningar:  

 

 Hur beskriver svensklärarna sitt förhållningssätt till ett globalt perspektiv och 

sina uppfattningar om skolkanon i undervisningen? 

 Hur ser lärare på det annorlunda perspektiv som icke västerländsk litteratur kan 

tillföra undervisningen? 

 Vilka didaktiska överväganden framhåller lärarna för att inkludera respektive 

exkludera icke västerländska texter i undervisningen? 

 

 

5.1 Sara 

Sara tog examen 2008 och har arbetat som lärare i åtta år. Hon menar att litteraturen är 

något som går igenom alla kurser i svenskan, och framhåller att mycket sker genom att 

arbeta sig framåt via historiska epoker. ”Litteraturen går igenom alla kurser i svenska. I 
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svenska 1: medeltiden, antiken och så jobbar man ju sig framåt”. Framförallt läggs 

fokus på just svenska 1, där Sara menar att Skolverkets riktlinjer är mer styrda, delvis 

beroende på de epoker man ska gå igenom. Vanligen återkommer centrala verk som hon 

menar att man som lärare ”jobbat in sig på”, och utifrån dessa ”är det ju mycket med 

tema och motiv och grundläggande berättartekniska begrepp som man går igenom, 

kopplat till allt från antikens till samtida litteratur”. Angående specifika verk så menar 

Sara att det finns vissa centrala verk som är återkommande i undervisningen, speciellt 

då man arbetar efter epoker, men att det blir ”mindre styrt ju längre fram man kommer, 

så när man kommer fram till 2000-talet, där runt, kommer hela tiden ny litteratur och 

man får testa på något nytt”. Hon nämner dock inte något specifikt centralt verk som 

används i epokstudierna, och inte heller benämns något verk som används utanför 

epokstudierna.  Sara önskar att hon kunde få in annan litteratur i undervisningen, men 

hänvisar till tidsbristen: ”Och sen hinner man inte jobba igenom, fast man kanske skulle 

vilja välja något nytt så blir det inte gjort”. Här ser vi spår av de klassiska historiska 

epoker Brink (2006) talar om, dit kanon ofta hör (s.21), och även om Sara inte 

benämner exakta verk kan man anta att ”centrala återkommande verk” hör till en 

skolkanon av västerländska verk. Sammanfattningsvis används alltså oftast litteratur i 

svenskundervisningen av Sara genom att hon arbetar med de historiska epokerna och 

centrala verk. Även om hon menar att det blir mindre strikta hänvisningar i 

styrdokument ju längre fram i tiden man kommer, och trots att hon gärna använder sig 

av ny litteratur, så leder tidsbrist och vanor till att detta sällan sker. 

     På frågan huruvida Sara uppfattar att aspekter av postkolonialism, globalisering och 

ett multikulturellt samhälle påverkar hur hon bedriver sin undervisning, hur material 

väljs ut samt vad som blir centralt i undervisningen svarar Sara följande: ”Nej, det har 

det nog inte gjort idag, men om jag hade jobbat i en introduktionsklass i svenska som 

andraspråk så tror jag det hade blivit tydligare”. Hon menar att de flesta elever hon har i 

olika klasser har svenska som modersmål och Sverige som sitt födelseland, och att hon 

därmed inte ”medvetet har gjort något val på grund av det”. Vidare menar hon att det 

nog borde påverka, men att ”det blir styrt om du har en introduktionsklass där flertalet 

har varit i Sverige kanske 1 år eller mindre”. Hon påpekar hur det i kursplanen står att 

man ska lära känna just Sverige som samhälle och kultur, vilket leder till att man som 

lärare ”börjar läsa lättillgänglig litteratur som är skriven just i Sverige, som behandlar 

just det svenska samhället”. Sara påpekar hur det ändå blir att man i klassrummet läser 

litteratur från andra kulturer, men inte medvetet på grund av globalisering, 
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postkolonialism eller dagens multikulturella samhälle. Ur ett postkolonialt perspektiv 

kan man urskilja hur den svenska och västerländska litteraturen har blivit vad Tenngart 

(2008) kallar för normaliserad (s.132). Även i en introduktionsklass där flertalet elever 

varit i Sverige ett år eller mindre och med största sannolikhet har sina rötter utanför den 

västerländska sfären, menar Sara att det blir styrt av kursplanen. Att kursplanen direkt 

förespråkar lärandet av Sveriges kultur och samhälle för minoriteter som inte varit i 

landet så länge, kan möjligen te sig naturligt, men ur ett postkolonialt perspektiv ser vi 

här exempel på hur normaliserad den västerländska kulturen är, eftersom Sara inte 

ifrågasätter kursplanen.   

     Sara anser att icke västerländsk litteratur har en plats i svenskundervisningen, men 

”skulle inte säga att det har fått någon slags genomkraft på grund av invandringen”. Hon 

menar att det inte har givits större utrymme för icke västerländsk litteratur bara för att 

Sverige blivit mer multikulturellt, utan påpekar återigen att det inom litteraturen 

mestadels blir klassiker som går igen. Däremot menar hon att det säkerligen finns 

fördelar med att använda sig av icke västerländsk litteratur, och har svårt att se att det 

skulle finnas några nackdelar: ”Nej men det finns säkerligen flera fördelar tänker jag, 

jag vet inte om det egentligen skulle finnas några nackdelar”. Bland annat tror hon att 

icke västerländsk litteratur kan ”skapa en förståelse för svenskfödda elever för andra 

kulturer”. På frågan om huruvida Sara någon gång har använt sig av icke västerländsk 

litteratur i svenskundervisningen svarar hon efter ett tag följande: ”...Nej, alltså inte i 

svenskundervisningen... Då tänker jag mer, alltså när man går till 

religionsundervisningen, när man undervisar från bibeln eller från koranen eller något 

annat”. Sara ser dock inga bekymmer med att kunna koppla användandet av icke 

västerländsk litteratur till styrdokumenten och ämnesplanen för svenska, utan säger: 

”det hade man väl kunnat göra på hur många sätt som helst egentligen”. Hon menar 

bland annat att det är viktigt att skapa förståelse för andra människors kulturer, etnicitet 

och ursprung och att diskutera allmänmänskliga perspektiv, något som står framskrivet i 

styrdokumenten och som hon tror att icke västerländsk litteratur hade kunnat bidra med. 

Sett till mer specifika krav från styrdokumentens sida och i relation till dagens 

multikulturella klassrum, anser Sara att man skulle behöva bredda den litteratur man 

använder, då ”man känner sin egna härkomst bäst” och Skolverket specifikt skriver att 

eleverna i svenskundervisningen ska få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, 

intressen och den egna utbildningen (Skolverket, 2011). ”Om vi säger att hälften av 

gruppen har ett annat ursprung än svenskt. Så...Ja, det måste ju göras i sådant fall tänker 
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jag” (Sara). Detta går att relatera till Loombas (2005) idé om att vi bör låta förtryckta 

folk i samhället ”ge uttryck åt sina erfarenheter”, vilket även gäller i undervisningen 

(s.12). Sara håller med om att detta är viktigt, även om det ännu inte skett i praktiken. 

Slutligen tror Sara att det är av just den anledningen som det är så viktigt att ta in icke 

västerländsk litteratur i svenskundervisningen. Hon menar att ”om man ska få 

människor att känna sig trygga och bekväma i sitt lärande och om man ska använda 

litteratur i det avseendet så blir det ju viktigt att använda en större bredd”. 

 

5.2 Sigge 

Sigge har arbetat som lärare sedan 2009, alltså i sju år. När han arbetar med litteratur i 

svenskämnet blir det oftast genom att eleverna får läsa och göra analys av olika 

skönlitterära verk, exempelvis genom skrivande eller muntlig framställning. Men Sigge 

menar att ”den gången då det blir tydligast att vi inhämtar kunskap från skönlitteratur, 

säg om samhället och idéströmningar och sånt, det blir när det handlar om 

litteraturhistoria i svenska 2”. I likhet med Sara anser även Sigge att arbetet är mer styrt 

i svenska 1, och han menar att det blir mindre styrt ju närmare svenska 3 man kommer. 

Han använder sig inte av några speciella verk, utan brukar "känna lite på klassen, vilken 

nivå de ligger på” samt vilka intressen de har. Han menar dock att man i specifika 

arbetsområden inom svenskämnet måste göra nedslag bland de stora litterära verken: 

”Som i litteraturhistoria, då måste de självklart få vissa nedslag liksom med de stora 

namnen”.  

     I frågan om hur Sigge reflekterar över aspekter som globalisering, postkolonialism 

och multikulturalism så tror han först och främst att globaliseringen lett till att man i 

dagens undervisning får tillgång till litteratur ”som kommer längre bort ifrån och den 

letar sig nog enklare in i undervisningen idag än vad den gjorde för 15 år sedan” och att 

det därför ”nog har slunkit in” texter som inte annars skulle varit med. När frågan om 

huruvida dagens globala samhälle påverkar vilken litteratur som används i 

undervisningen ställs, tar det en stund innan informanten svarar, men han framhåller till 

slut att vi lever med den ”kanon eller vad vi ska kalla det som har skapats”. Han tror att 

anledningen till att vi förhåller oss till den är att det är så samhället tidigare såg ut och 

att det är dessa, europeiska författare ”som har påverkat och som påverkade mest då”. 

Exempelvis påpekar Sigge att det inte fanns någon ”sydafrikansk författare som gjorde 

stor påverkan på Europa under 1700-talet”. De författare som påverkat det västerländska 

samhället mest är alltså de som förekommer i skolkanon. Ur ett postkolonialt perspektiv 
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ser vi även här hur den västerländska litteraturen ses som norm, bland annat genom 

Sigges inställning till kanon och att det är sådana verk som har och har haft betydelse 

för vårt samhälle. Just utsagan att icke västerländsk litteratur är litteratur ”som kommer 

längre bort ifrån” visar på den distans som finns i dagens postkoloniala samhälle till 

litteratur som ses som främmande (Tenngart, 2008, s.132). Sigge påpekar hur det inte 

fanns någon afrikansk författare som påverkade Europa under 1700-talet, och att vi 

lever med den kanon som skapats. Att reflektera kring afrikansk litteratur ur ett 

västerländskt historiskt perspektiv, snarare än att se de litterära verkens egna kulturella 

värde kan kritiseras ur ett postkolonialt perspektiv. Det förefaller som att afrikansk 

litteratur måste ha påverkat Europa för att få en plats i undervisningen. Dessa 

tankebanor illustrerar ett postkolonialt tänkande om ”vi” och ”dem”, då det framhålls att 

de inte påverkat vår kultur och därför inte har en plats bland de stora författarnamnen. 

Alltså återstår problemet med att man inte kan eller framförallt inte hinner ta in litteratur 

från andra delar av världen än den västerländska, eftersom sådana verk inte påverkat 

den västerländska historiska utvecklingen, och därmed inte har någon plats bland den 

kanon svenska läromedel utgörs av.      

     Sigge anser dock att dessa hinder gör sig mest gällande inom litteraturhistoria, och 

att man utanför den bör ”låta så mycket olika typer av litteratur som möjligt få komma 

till tals”. På frågan om någon specifik litteratur använts så lyfter han fram Alla borde 

vara feminister, av den afrikanska författarinnan Chimamanda Ngozi Adichie. 

”Anledningen till att valet föll på just den är att den fanns i klassuppsättning... Att hon 

sen råkar komma från Nigeria eller något sådant där... Ehm... det ger ju såklart en 

vinkling på hennes bok men känns nog mer som en slump än att det var ett aktivt val att 

det skulle vara en afrikansk författare”. Sigge påpekar även att litteratur från andra delar 

av världen än den västerländska förekommer i arbetet med lyrik: ”Där kommer det ju in 

en hel del asiatiskt”. Dock nämns inga specifika författare eller författarinnor, och inte 

heller om just asiatisk lyrik är ett medvetet drag för att föra in mer icke västerländskt 

eller inte. Den icke västerländska litteratur som använts av Sigge och vars författare han 

kan nämna vid namn har alltså lästs för att den funnits i klassuppsättning och delats ut 

gratis till många skolor, snarare än att den medvetet tagits in tack vare sitt icke 

västerländska ursprung.     

     Precis som Sara, anser Sigge att det inte är några problem att koppla användandet av 

icke västerländsk litteratur till ämnesplanen för svenska: ”det går väl att koppla till allt, 

jag menar, litteraturen utifrån en skönlitterär bok eller utifrån en text kan man väl uppnå 
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allt med”. Han anser att eleverna hade kunnat gynnas av icke västerländsk litteratur då 

de får ”inblick i kulturer som dom annars kanske inte får inblick i”, vilket leder till att 

”det blir lättare att få en förståelse för dom som man delar samhället med”. Slutligen 

påtalar Sigge att det är viktigt att känna till hur man på grund av globaliseringen 

påverkas allt mer av det som händer runt om i världen, och menar att det är lättare att 

förstå världen vi lever i idag ”om vi vet varför vissa saker har hänt utanför Europa”.  

     Kopplat till Skolverkets specifika mål och utifrån dagens multikulturella klassrum, 

anser Sigge att det är elevernas erfarenhet som är lättast att återkoppla till, och han 

tänker att ”intressena skiljer sig väl inte så mycket om man kommer från, utanför 

Europa eller inte”. Dock menar han att det är svårt att ta hänsyn till alla elevers 

utbildningsbakgrund och påpekar att ”det är i ganska liten utsträckning man tar hänsyn 

till vilken utbildning dom hade med sig hit”, där ”dom” innefattar elever med annan 

kulturell bakgrund än den västerländska. Kopplat till erfarenhet lyfter dock Sigge fram 

hur man i undervisningen kan hjälpa elever med annan kulturell bakgrund att förstå 

”varför man hamnat i den position man är i” samt ”processera sånt man har varit med 

om”. Han anser dock att utveckling och lärande utifrån kursplanen sker på ett liknande 

sätt oavsett ”om man skulle vara svensk i fjärde generationen eller om man skulle precis 

kommit hit från Syrien”, och påpekar att ”någon som kommer från [X-stad] och någon 

som kommer från [X-ryd] har ju också olika erfarenheter”. Med andra ord kan man 

tolka det han säger som att det är för många olika erfarenheter och intressen i ett 

klassrum för att man ska kunna ta hänsyn till alla, även om Sigge  hävdar att han i viss 

mån försöker arbeta utifrån elevers erfarenhet. Han anser även att elever utvecklas och 

lär sig på samma sätt trots olika erfarenheter och intressen. Denna tankegång kan också 

kopplas till postkolonial kritik, då Sigge inte gör skillnad på elevers lärande och 

utveckling utifrån etnisk bakgrund, utan menar att man lär sig och utvecklas på samma 

sätt oavsett var man kommer ifrån. På samma sätt påpekar han att det finns lika mycket 

olika erfarenheter hos någon som kommer från en stad i förhållande till någon som 

kommer från landsbygd som det finns mellan en fjärde generations svensk och en 

nyanländ från Syrien. Man kan med andra ord tolka det som att Sigge menar att elevers 

erfarenheter skiljer sig åt, men att det inte beror på kulturella skillnader. Detta kan sättas 

i kontrast till Loomba (2005) som menar att samtida intressen och historiska 

erfarenheter alltid skiljer sig åt (s.27).  

     Sigge anser även att icke västerländsk litteratur är viktig i undervisningen eftersom 

"vi påverkas av vad som händer överallt i världen, mer än någonsin tidigare". För att 
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förstå andra kulturer kan vi ”titta på det och vi kan läsa om det och vi kan prata om det”. 

Slutligen påpekar han dock att det som är viktigast med litteraturen är att den är bra:  

 

Jag vet inte riktigt varför man över huvud taget skulle betänka varifrån det 

kommer. Är det bra? Kan jag uppnå målen med det? Fyller det en funktion 

för eleverna? Då har det ingen som helst betydelse om det är en eskimå eller 

en boskapsskötare från Argentina som har skrivit det liksom. (Sigge) 

 

Huvudsaken är alltså att eleverna får läsa bra litteratur som läraren kan uppnå målen 

med, och Sigge menar att man därför inte behöver reflektera över vilken kulturell sfär 

litteraturen kommer ifrån. Han talar med andra ord om kvalitet före mångfald, då det är 

viktigare att litteraturen är bra, än att den är hämtad från andra delar av världen än den 

västerländska. 

 

5.3 Lisa 

Lisa har arbetat inom yrket i sexton år och tog examen år 2000. I arbetet med litteratur 

får eleverna ofta först läsa ett verk, och sedan diskutera texten utifrån olika perspektiv. 

Hon arbetar en del med tidningar, med ”artiklar om det som händer just nu så att dom 

[eleverna] ska få liksom lite nytt också”. På frågan angående specifika verk så använder 

hon ofta Cervantes Don Quijote i olika sammanhang, beroende på att hon även 

undervisar i spanska, men tar bortsett från det även in litteratur ”som passar in liksom i 

det hela”. Angående globalisering, multikulturalism och dagens postkoloniala samhälle 

samt dess påverkan på hur hon bedriver sin undervisning och väljer material, så svarar 

Lisa följande: ”Ja men det tycker jag absolut att jag tänker på” och framhåller vikten av 

att inte bara använda sig av västerländska författare ”eftersom många av de som 

kommer hit nu är inte västerländska utan kommer långt utifrån” (ibid). Exempelvis 

lyfter hon den egyptiske författaren Mahfouz, som hon tidigare inte kände till men som 

lyfts in i undervisningen just som en effekt av globaliseringen (ibid). Det är dock 

relevant att i frågan nämna att Mahfouz vunnit nobelpriset i litteratur, och att det kan 

vara en anledning till att hans litteratur använts i undervisningen. Hon anser att 

styrdokument och antologier känns ”styrda av den postkoloniala litteraturen” och att 

man måste ”tänka lite utanför där” om man ska få in litteratur som inte är västerländsk, 

men att det lätt blir att lärare faller tillbaka på antologier (ibid). Det är svårt att förstå 

exakt hur Lisa menar, men det verkar alltså som att hon anser att styrdokument och 

antologier är präglade av ett västerländskt perspektiv, även om hon benämner det som 
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en postkolonial teori. Vad Lisa tycks mena är att västerländsk litteratur normaliseras och 

tar för stor plats i de antologier hon använt samtidigt som icke västerländsk litteratur 

inte varit tillräckligt viktig och relevant för att behandlas. Därför måste man tänka 

utanför antologier för att få in icke västerländsk litteratur i undervisningen. Lisa menar 

att hon försöker att ta hänsyn till olika aspekter som har med globaliseringen att göra, 

och försöker att inte bara använda sig av västerländska författare, något hon menar blir 

svårt när man som lärare faller tillbaka på antologierna. Man kan dock se en brist på 

postkolonial medvetenhet i hur Lisa ibland uttrycker sig, speciellt när hon påpekar att 

”många av dem som kommer hit nu är inte västerländska utan dom kommer långt 

utifrån”. I detta citat framställs icke västerländska kulturer som perifera och främmande 

(Tenngart, 2008, s.132), eftersom Lisa dels gör skillnad på oss och dem, men även för 

att man talar om andra kulturer än den västerländska som något långt utifrån. Den 

västerländska kulturen, eller Europa framstår alltså som centrum.     

     Lisa tycker det är viktigt att ta in icke västerländsk litteratur -”eftersom vi har så 

många elever som har annan bakgrund, speciellt ”då man pratar om utanförskap”. Hon 

menar att litteraturen kan göra att man får upp ögonen, och hon exemplifierar med 

boken Flyga drake, där man kommer i kontakt med problem som utanförskap, vilket när 

man arbetar med det kan leda till att ”man får en helt annan inblick i kulturer”. Bortsätt 

från en del icke västerländska verk blir det dock ofta till antologierna Lisa vänder sig i 

sökandet efter litteratur. Trots att de ibland behandlar litteratur författad utanför Europa 

är detta, som nämnts, sällsynt. Att koppla användandet av icke västerländsk litteratur till 

ämnesplan tycker inte heller Lisa är några problem, utan säger: ”I styrdokumenten står 

det ju att man ska titta på alla typer av litteratur, manligt kvinnligt och från alla 

världsdelar”. Även Lisa är av uppfattningen att icke västerländsk litteratur i 

svenskundervisningen kan gynna elever, ”både dom som känner igen sig i den kulturen 

och dom som inte har en aning om den”. Får elever genom litteratur komma i kontakt 

med andra kulturer så menar hon att ”sinnet öppnar upp sig så att dom ser och lär sig 

och får insikt”. I frågan om ämnesplanens mer specifika mål kopplat till det 

multikulturella klassrummet anser Lisa att man bör diskutera och lyfta upp ämnen och 

frågor från all litteratur ”så man kan få olika infallsvinklar på vad som händer där”. Det 

är viktigt att behandla litteratur från olika delar av världen eftersom ”vi har våra 

europeiska glasögon och dom som kommer utifrån har sina glasögon, och där tror jag 

det är ett bra möte för att diskutera litteratur från de här olika infallsvinklarna”. Det Lisa 

menar kan tolkas som att lärare lättare kan tillgodose elevers individuella erfarenheter 
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och intressen genom att lyfta upp och diskutera litteratur från hela världen, men att man 

då måste gå bortom de antologier som finns i skolan.  

     Slutligen sammanfattar Lisa vikten av att integrera icke västerländsk litteratur i 

svenskundervisningen genom att påpeka att ”vi ska lära utav varandra”. Kan vi lyfta ett 

problem ur litteraturen så är det viktigt att lära ut ”att dom problemen finns på flera 

ställen i världen". […] Och då kan man på något vis förstå det på ett bättre sätt”. Att 

föra klassrumsdiskussioner utifrån icke västerländsk litteratur tycker därför Lisa är 

jätteviktigt. 

 

5.4 Lars 

Lars har verkat inom läraryrket i tjugo år och tog examen 1996. I arbete med litteratur 

menar han att det skiftar beroende på vilket år eleverna läser, men att ”målsättningen är 

ju ändå att ungdomarna ska få epokbegreppen klara för sig” samt att de ska kunna ”sätta 

in litteraturen i rätt sammanhang”. Han brukar utifrån litteraturen arbeta så att eleverna 

får lära sig vilken ”influens den ena epoken har haft på den andra och hur influenser 

faktiskt tenderar att komma tillbaka”. Lars brukar till detta använda sig av ”dom 

traditionella verken som är typiska för varje epok, som man helt enkelt inte kan 

förbise”, vilka han anser vara del av allmänbildningen och viktiga att lyfta fram. Han 

nämner inga specifika verk men menar att det är verk tillhörande den litterära kanon, 

alltså verk som varit viktiga för de olika historiska epokerna ur ett västerländskt 

perspektiv. 

     I frågan om globalisering, postkolonialism och det multikulturella samhällets 

påverkan på hur undervisningen bedrivs, anser  Lars att det än så länge inte har påverkat 

hans materialurval, men att det blir ”spontana diskussioner i klassrummet kring... 

litteratur som dom nyanlända har med sig från sin eventuella skolgång”. Han har dock 

inte något icke västerländskt verk som läses obligatoriskt ännu. Lars anser att vi lever i 

ett postkolonialt samhälle, och tror att det för 50 år sedan fanns mer obligatoriska 

författare tillhörande tidens kanon jämfört med idag, men att dessa har fått ”ge vika för 

alternativa författare”. Dock påpekar Lars att denna förskjutning av fokus inte slagit 

igenom hos honom ännu. Det går att urskilja tydliga postkoloniala strukturer i Lars 

resonemang. Han framhåller vikten av att läsa och undervisa om epoker och 

traditionella verk, knutna till en västerländsk kanon och menar att det hör till 

allmänbildningen, vilket tydligt visar på den västerländska litteraturen som norm 

(Tenngart, s.132). Att Lars talar om nyanlända elevers "eventuella skolgång" ger också 
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sken av ett postkolonialt tänk, eftersom elevers "eventuella skolgång" är en fördom,  

som får andra kulturer än den västerländska att återigen framställas som perifera och 

främmande (Tenngart, 2008, s.132).  Även om Lars kan se att vi lever i ett postkolonialt 

samhälle har han ännu inte använt sig av någon icke västerländsk litteratur i 

undervisningen på grund av att han framhåller de traditionella västerländska verkens 

relevans.  

     Lars tror att icke västerländsk litteratur har en plats i svenskundervisningen, och 

”tror att det kommer få större plats framöver”, men han menar att det finns en 

eftersläpning på grund av skoltraditioner. Han påpekar att mycket kan bero på hur man 

som lärare själv blivit undervisad: ”Så som jag blev undervisad i svenska, så undervisar 

väl jag kanske i svenska”, men även i hur man blev undervisad på universitetet. 

Exempelvis berättar Lars hur det under hans universitetstid var väldigt lite fokus på icke 

västerländsk litteratur. Han påpekar även att lärare är relativt styrda av de läromedel 

som finns, och att de inte heller behandlar så mycket litteratur från andra delar av 

världen än den västerländska. Här ser vi först och främst det återkommande problemet 

med antologier som inte inlemmar litteratur från icke västerländska sfärer, men Lars 

lyfter och problematiserar även hur man lär ut som man själv blivit lärd och hur det icke 

västerländska är relativt färskt, även i lärarutbildningen. På frågan angående fördelar 

med icke västerländsk litteratur i undervisningen menar Lars att den framförallt kan 

eliminera en del fördomar som finns bland eleverna om andra kulturer. Han tror även att 

det är bra för att ge ett jämförande perspektiv. Exempelvis lyfter han fram att man kan 

använda sig av nobelpristagare, då de kommer ”från hela världen”. Dock anmärker han 

att det även bland nobelpristagare är få afrikanska författare. Angående användningen 

av icke västerländsk litteratur så tror Lars att han någon gång har använt sig av sådana 

texter, ”...men det är inget jag kan dra mig till minnes att jag har gjort”. Istället ser sig 

Lars som traditionell och använder den kanon som han själv undervisats i. Lars ser dock 

inga problem med att koppla eventuell användning av icke västerländsk litteratur till 

ämnesplanen, och menar att man kan arbeta tematiskt för att uppfylla kraven. Vidare 

tror han att eleverna gynnas av tillgången till icke västerländsk litteratur och han menar 

att ”deras förståelse hade breddats och deras referensramar hade blivit...bredare”. Man 

kan återigen koppla till en postkolonial kritik när Lars reflekterar kring användandet av 

icke västerländsk litteratur, då han talar om att använda sig av nobelpristagare. Även om 

nobelpristagare visserligen kan komma från hela världen så bör man betänka att 

nobelpriset i litteratur är av västerländskt ursprung, och man kan fundera på om inte 
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därför litteratur som vinner priser mäts med något slags västerländskt mått. Detta går att 

koppla till Tenngart (2008), som skriver att den västerländska livsstilen blivit en norm i 

stora delar av världen  (s.132).   

     På frågan om hur man kan ta hänsyn till elevers erfarenheter, intressen och tidigare 

utbildning så tror Lars att man kan arbeta genom att "kartlägga ungdomarna 

geografiskt" och leta fram texter som träffar en sådan geografisk spridning. Genom att 

läsa och diskutera ett sådant urval kan det öka förståelsen både för de utrikesfödda och 

svenskfödda eleverna: ”Som en brygga över kulturerna helt enkelt”. Avslutningsvis 

anser Lars att det är viktigt att använda sig av icke västerländsk litteratur för att slå hål 

på fördomar, skapa intressanta diskussioner, bygga broar och ge ett jämförande 

perspektiv. ”Det är ju nästan lite pinsamt att svensk skola använder sig så lite av 

utomeuropeisk litteratur”. Lars har alltså goda tankar och idéer om hur man skulle 

kunna arbeta med icke västerländsk litteratur i undervisningen, även om han ännu inte 

prövat konceptet själv. Den litteratur Lars fokuserar på är istället centrala verk knutna 

till de historiska epokerna. Det finns här skäl att ställa Lars förhållningssätt i relation till 

Loomba (2005) som menar att man som lärare måste ifrågasätta tankesättet att det 

endast finns en (västerländsk) historia som är viktig i skolan (s.12).  

 

6 Diskussion och slutsats 

I kapitlet följer diskussion och slutsatser av undersökningens resultat kopplat till 

uppsatsens frågeställningar och tidigare forskning. Avslutningsvis beskrivs didaktiska 

reflektioner och förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Diskussion och slutsats 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka fyra svensklärares förhållningssätt till det 

globala perspektivet såväl som deras uppfattning om skolkanon i undervisningen på 

gymnasiet. Syftet har även varit att undersöka hur de fyra svensklärarna resonerar och 

reflekterar kring användandet av icke västerländsk litteratur i svenskundervisningen och 

hur man ser på det annorlunda perspektiv som icke västerländsk litteratur kan tillföra 

undervisningen.  

     Resultatet visar att lärarnas åsikter är delade, där hälften av dem menar att dagens 

globala samhälle är något som påverkar hur de bedriver sin undervisning samt väljer ut 

sitt material, medan resterande två anser att det ännu inte påverkat dem, men att det 
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kommer ske i framtiden. Globaliseringen har resulterat i att dagens samhälle är betydligt 

mer multikulturellt än det tidigare varit, vilket även gäller i klassrummet, eftersom 

elever idag ständigt kommer i kontakt med andra kulturer. Även om resultatet visar att 

de intervjuade lärarna kan se detta samband så har de även här delade uppfattningar om 

hur det påverkar deras undervisning. Där någon lärare menar att ett multikulturellt 

klassrum leder till intressanta, spontana diskussioner på grund av elevers olika 

kulturella bakgrunder, menar en annan att elever har liknande erfarenheter och intressen 

oavsett kulturell bakgrund.    

     Skolkanon är något som samtliga av lärarna faller tillbaka på i sina resonemang och 

använder sig av i undervisningen, där de framhåller vikten av att elever, svenskfödda 

som nyanlända, genom litteraturen ska komma i kontakt med den västerländska 

kulturen. Lärarna uttrycker även att användandet av skolkanon och centrala verk sker av 

vana. Resultatet visar på en direkt kritik mot svensk skolkanon, där två av lärarna menar 

att den borde göra plats för fler icke västerländska verk för att man ska kunna inkludera 

dessa i undervisningen, och för att alla elever ska gynnas (jfr Brink 2006, s.28 & 

Bergsten och Ellerström 2004, s.41ff). Det finns dock tendenser till motsägelser hos en 

del av lärarna. Exempelvis talar man om tryggheten i lärandet i det kulturellt välkända 

som legitimering för användandet av en nationell skolkanon, samtidigt som man 

uttrycker vikten av en breddad litteratur. Det finns alltså resonemang som stödjer 

användandet av skolkanon i undervisningen, där man menar att kanon utgörs av de 

viktiga verk och författare som påverkat det västerländska samhället, och att de av 

historiska skäl därför är mest relevanta att läsa inom svenskämnet.  Dessa åsikter skiljer 

sig från det Axéll Olofsson (2011) kommer fram till, där de lärare hon intervjuat anser 

att svensk skolkanon är onödig och svår att använda (s.22ff). Resonemangen kan även 

relateras till  Brink (2006) som menar att kanon faktiskt återspeglar det samhälle den 

uppstått i (s.28). Som Brink även nämner är det dock i dagens samhälle svårt att tala om 

ett gemensamt kulturarv, vilket gör att kanon därmed inte längre har samma plats i 

samhället som förr (s.34). De antologier och läromedel som lärarna ofta använder sig av 

i undervisningen behöver alltså breddas för att elever ska representeras och komma i 

kontakt med litteratur bortom sin egna kulturella sfär. Resultatet visar ju på en brist på 

icke västerländskt stoff i den skolkanon man faller tillbaka i (jfr Axéll Olofsson, 2011, 

s.26; Leppänen & Lindahl, 2009, s.45).  

     Resultatet visar att samtliga svensklärare identifierar vikten av att använda sig av 

icke västerländsk litteratur i undervisningen, och att det perspektiv sådan litteratur tillför 
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kan skapa förståelse mellan kulturerna såväl som motverka fördomar och skapa en 

trygghet för eleverna. Man kan avläsa en positiv inställning till det annorlunda som icke 

västerländsk litteratur medför i svenskundervisningen, där lärarna inte heller uttrycker 

några problem med att koppla användandet av sådan litteratur till ämnesplan och 

styrdokument. Även om man ser positiva aspekter med det icke västerländsk litteratur 

tillför undervisningen, ser man dock en kluvenhet i huruvida lärarna faktiskt har 

integrerat litteratur från en annan sfär än den västerländska i undervisningen. Även om 

undervisningen i likhet med tidigare forskning visar att lärare anser sig ha använt icke 

västerländsk litteratur någon gång under sina verksamma år som lärare (jfr Olofsson, 

2015, s.30), så visar resultatet bara på några få specifika verk och författare. I ett fall har 

dessutom användningen av sådan litteratur skett på grund av att verket funnits i 

klassuppsättning och delats ut gratis till läraren, snarare än utifrån ett medvetet val tack 

vare att den varit icke västerländsk. En motsägelse resultatet visar är att en lärare kan se 

det positiva med att ta in icke västerländsk litteratur i undervisningen, men slutligen 

menar att det viktigaste med litteraturen är att den är bra och att man kan uppnå målen 

med den, snarare än att den är författad bortom Europa.      

     Syftet med denna undersökning har även varit att ta reda på vilka didaktiska 

överväganden som framhållits av lärarna för inkludering respektive exkludering av icke 

västerländsk litteratur. Resultatet visar som nämnt att man inte ser några problem med 

att koppla användandet av icke västerländsk litteratur till styrdokumenten, men 

samtidigt uppmärksammar lärarna hur de är styrda av ämnesplan och kunskapskrav, och 

att de därför inte har inkluderat annan litteratur än den västerländska i 

svenskundervisningen tidigare. På samma sätt menar man att ett annat didaktiskt 

övervägande som måste beaktas är tidsbrist. Undersökningen visar i likhet med tidigare 

forskning att tidsbrist hos lärarna är avgörande för exkluderandet av icke västerländsk 

litteratur (jfr Olofsson, 2015, s.31). Ett annat övervägande som framkommer i Olofssons 

undersökning såväl som i detta arbete är kunskapsbrist hos lärarna. Resultatet visar att 

en fortbildning av lärarna inom icke västerländsk litteratur hade varit bra, då de själva 

dels uttrycker att de kunnat lära sig mycket i användningen av icke västerländsk 

litteratur, men även då lärare verkar undervisa på samma sätt som de själva blivit 

undervisade på, och framskjuter det som en av anledningarna till exkluderandet av 

litteratur bortom den västerländska sfären (jfr Olofsson, 2015, s.31).    
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Tillsammans med direktiv från ämnesplan, kunskapskrav och tidsbrist så visar även 

undersökningen hur tillbakafallandet på kanon ses som ett didaktiskt övervägande för 

att lärarna inte inkluderar icke västerländsk litteratur i undervisningen.  

     Även om det är viktigt för alla elever att få komma i kontakt med västerländsk 

litteratur är problemet, som Brink (2006) skriver, att det fortfarande bara blir den 

västerländske, vite mannens samhälle som kommer till tals (s.28). En av slutsatserna 

som kan dras är att svensk skolkanon är otillräcklig och därför måste ta in mer icke 

västerländsk litteratur för att alla elever ska kunna gynnas i undervisningen. En annan 

slutsats är att förändring verkar vara på gång bland läromedel såväl som lärare, men att 

det går sakta. Sammanfattningsvis är slutsatsen av denna studie att aspekter som 

tidsbrist, kunskapsbrist, otillräckliga läromedel och traditionsbundet synsätt på en 

skolkanon bromsar globaliseringens genomslag i svenskundervisningen. Det går inte 

längre att tala om ett gemensamt kulturarv i det multikulturella klassrummet (jfr Brink, 

2006, s.36), och därför måste icke västerländsk litteratur i svenskundervisningen 

breddas, så att den kan  användas ”som en brygga över kulturer helt enkelt” (Lars).     

 

6.2 Didaktisk reflektion och fortsatt forskning 

Min studie är relevant då den beskriver och problematiserar en brist i 

svenskundervisningen – en brist som handlar om ett otillräckligt bruk av icke 

västerländsk litteratur i undervisningen, och de bakomliggande orsakerna till detta. Men 

undersökningen är framförallt intressant eftersom resultatet visar på hur några 

verksamma lärare tänker och reflekterar kring globalisering, multikulturalism och 

användandet av litteratur författad bortom den västerländska sfären. Eftersom studien 

även genomförts med hjälp av intervjuer så går den på djupet av ämnet, något som 

tidigare forskning inte riktigt gjort. Denna studie kan dock bara svara på hur olika lärare 

reflekterar över ämnet och inte på vad de sedan faktiskt gör i praktiken. En fortsatt 

forskning som skulle vara relevant och intressant skulle därför kunna vara att via 

klassrumsobservationer undersöka om och hur lärare faktiskt tar in och arbetar med icke 

västerländsk litteratur i dagens multikulturella klassrum. Förutom just litteratur hade det 

även varit intressant att undersöka hur lärare förhåller sig till och reflekterar över annan 

icke västerländsk medietext i undervisningen.      
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I 
 

Bilaga 

Intervjufrågor 
 

 Hur länge har du jobbat inom läraryrket? 

 Hur kan ett typiskt arbetsområde med litteratur inom svenskämnet se ut för dig? 

 Vilken form av litteratur tycker du är viktigt att behandla och lyfta fram? Några 

speciella verk? 

 Vi lever idag i ett globaliserat, multikulturellt samhälle. Anser du att det 

påverkar hur du bedriver din svenskundervisning respektive hur du väljer ut 

material? och i sådant fall, på vilket sätt? Om inte, varför? 

 Vad innebär ordet postkolonialism för dig? På vilket sätt tror du att dagens 

postkoloniala samhälle påverkar vilken litteratur som är central i 

undervisningen? 

 Anser du att utomeuropeisk litteratur, eller "icke västerländsk litteratur" har en 

plats inom svenskundervisningen?, varför/varför inte? 

 Tror du det kan finnas fördelar respektive nackdelar med att integrera 

utomeuropeisk litteratur i svenskundervisningen? Vilka är i sådant fall dessa? 

 Har du någon gång använt dig av litteratur från andra världsdelar än Europa 

inom svenskämnet? vilka verk har då används och på vilket sätt? om inte, 

varför? 

 Om du använt dig av utomeuropeisk litteratur, på vilket sätt kopplar du det till 

ämnesplanen för svenska? om inte, hur hade man kunnat arbeta utifrån 

styrdokumenten? 

 På vilket sätt tror du att eleverna hade kunnat gynnas/hämmas av tillgången till 

litterära verk utanför Europa?   

 Hur kan man, i dagens multikulturella klassrum, försöka arbeta för att främja 

alla elevers utveckling och lärande utifrån deras olika erfarenheter, intressen och 

utbildning?  

 Varför tror du att det är viktigt att använda sig av utomeuropeisk litteratur inom 

svenskämnet? 

 


