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Abstract 
Syftet med studien är att undersöka hur fem svensklärare i grundskolans senare år säger 

sig arbeta med mångkultur i undervisningen, vilka erfarenheter de har och hur de 

resonerar i valet av skönlitteratur. Genom semistrukturerade intervjuer framkommer det 

att lärarna visserligen ser möjligheter att arbeta med mångkultur i svenskundervisningen 

genom läsning av skönlitteratur, men att det inte alltid sker. Lärarnas uppfattningar om 

texturval skiljer sig åt, men vanligt förekommande är ett mottagarinriktat perspektiv där 

elevernas intresse påverkar valet av litteratur, samt perspektivet där lärarnas egna 

preferenser för vad som är en bra och intressant bok påverkar urvalet.  
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1  Inledning 

Migrationen till Sverige har ökat under de senaste 20 åren (Migrationsverket 2017), 

vilket också återspeglas i skolan genom att läroplaner och kursplaner förespråkar att 

olika kulturer i skolan inkluderas i undervisning och andra verksamheter. Det står 

exempelvis i läroplanen för grundskolans senare år att ”skolan ska främja förståelse för 

andra människor”, och i följande skrivning förtydligas uppdraget ytterligare: 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som 

är viktig att utveckla tillsammans med förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar 

för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. (Skolverket, 2017:7)  

Mångkultur är ett allmänt begrepp som definieras utifrån de situationer där människor 

med skilda språkliga, etniska, religiösa och sociala bakgrunder möts (Lorentz 2001:83, 

Spowe 2003). Eftersom skolan är en mötesplats där flera olika kulturer representeras av 

alla de elever som är där varje dag behöver skolan också vara en plats i samhället som 

aktivt arbetar för mångkultur (Wikström 2009:17ff.). Den svenska skolan präglas av 

mångfald eftersom flera olika etniciteter, kulturer, religioner, språk och livserfarenheter, 

samspelar med varandra, vilket också är något som har eftersträvas sedan 

riksdagsbeslutet år 1975, där det beslutades att ”invandrar- och minoritetspolitiken bör 

präglas av en strävan att skapa jämlikhet mellan invandrare och svenskar” (Sveriges 

riksdag, 1975). Avsikten var att utrikes födda skulle integreras in i den svenska 

välfärden, samtidigt som de skulle få möjlighet att bevara den egna kulturen genom 

exempelvis modersmålsundervisning (Hellgren 2015:113).  

Enligt det centrala innehållet som återfinns i kursplanen för ämnet svenska i 

grundskolans senare år ska elever i undervisningen arbeta med litteratur från både 

Sverige och Norden, men också från övriga världen (Skolverket 2017:226). Genom att 

låta eleverna läsa skönlitteratur från andra länder än Sverige, där andra samhällen och 

kulturer skildras, får mångkultur utrymme i klassrummet (Årheim 2010:4). 

Svenskämnet har därmed förutsättningar ”att utveckla elevernas demokratiska 

kompetens i en mångkulturell verklighet” (2010:1). Hur lärare väljer att undervisa om 

mångkultur och vilka skönlitterära texter de väljer att ta in i klassrummet är därför 

centralt, eftersom det ligger till grund för elevernas förståelse av ett demokratiskt 
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samhälle. Den här studien fokuserar därför hur svensklärare menar att de undervisar om 

mångkultur, men också hur de resonerar i valet av litterära texter i den processen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Den här studiens syfte är att undersöka vilka erfarenheter och värderingar fem 

svensklärare i grundskolans senare år uppger att de har av att arbeta med mångkultur i 

undervisningen, och hur de resonerar i valet av skönlitterära texter. För att uppnå syftet 

kommer följande frågeställningar att besvaras: 

• Hur säger sig lärarna undervisa om mångkultur i klassrummet och hur 

påverkar lärarnas erfarenheter och värderingar undervisningen? 

• Hur resonerar lärarna i valet av skönlitterära texter utifrån ett 

mångkulturellt perspektiv? 

1.2 Bakgrund och teoretisk utgångspunkt 

I det här kapitlet kommer först den teoretiska utgångspunkten avhandlas som i den här 

studien utgår från det interaktionistiska perspektivet med fokus på 

socialiseringsprocessen. Därefter kommer skolans uppdrag att diskuteras utifrån ett 

mångkulturellt perspektiv och tidigare forskning att presenteras i relation till den här 

studiens syfte och frågeställningar. 

1.3 Teoretisk utgångspunkt 

Den här studien utgår från det interaktionistiska perspektivet, där kommunikation och 

relationer mellan människor är i fokus (Blumer 1986). En del i det interaktionistiska 

perspektivet är socialiseringsprocessen, som innebär att människor i samspel med andra 

utvecklas personligt, men också socialt. Oavsett om det är barn eller vuxna sker den här 

utvecklingen i mötet med andra människor (Blumer 1986:5).  

Enligt det interaktionistiska perspektivet vill människor ständigt tolka budskap, 

relationer och situationer i samspel med andra. I det mötet finns det också en önskan om 

att göra budskapen meningsfulla (Blumer 1986:2). I socialisation med andra pågår det 

ständigt processer där människor formas i mötet med varandra. I de här processerna 

överförs, med hjälp av språket, värderingar och förhållningssätt, och de normer och 

värden som i en kultur kan verka normala eller avvikande (Wellros 1998). Därmed är 

medvetenhet och självuppfattning sociala processer som pågår, och för att kunna bevara 

sitt jag och sin identitet måste människan befinna sig i ständig dialog med andra 
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(Blumer 1986:5). För att kunna förstå människor från andra kulturer och från andra 

sammanhang vilka kan upplevas som främmande krävs det att de olika kulturerna får 

samspela med varandra och att relationer skapas.  

Socialiseringsprocessen brukar delas in i två faser där den primära socialisationen 

sker under barndomen och är den mest intensiva inlärningsperioden. Föräldrarna är de 

viktigaste förebilderna i denna fas. Den andra fasen, den sekundära socialisationen, 

pågår livet ut och där får föräldrarna dela ansvaret med vänner, media och skola. Det 

sociala samspelet i den här fasen hjälper individen att lära sig de riktlinjer, uppfattningar 

och värderingar som utgör mönstret i den kontexten (Giddens 2003:42f). Genom 

socialisation får individen lära sig sociala roller och genom att inta andra människors 

roller, det vill säga rollövertagande, sker en socialiseringsprocess. I rollövertagandet ser 

individen på sig själv utifrån i relation till andra och endast i den här processen kan hen 

utveckla en medvetenhet om sig själv (Herman & Reynolds 1995:265ff.). Urvalet av 

litterära texter i undervisningen är en väg att gå för att skapa en socialiseringsprocess 

där eleverna får möta kulturer, samhällen och tider som kan skilja sig från deras tidigare 

erfarenheter, vilket också ger möjlighet till rollövertagande. Därmed kommer eleverna 

också kunna utvecklas som individer i mötet med andra människor. I ett mångkulturellt 

klassrum där flera kulturer kan finnas representerade är det här ett sätt att ackommodera 

den enskilda individen i grupp med andra (jfr Giddens 2003:43).  

I relation med andra utvecklar eleverna alltså sina befintliga kunskaper och 

erfarenheter. Därför måste lärare ge eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper och 

erfarenhet i mötet med andra, men också genom olika verktyg såsom skönlitteratur. 

Utveckling sker i flera olika processer och därför är socialiseringsprocessen och ett 

interaktionistiskt perspektiv relevanta som teoretisk utgångspunkt i den här studien, 

eftersom grundinställningen är att eleverna får kunskap om andra människor och 

kulturer i mötet med andra människor och deras erfarenheter. 

1.4 Skolans uppdrag i det mångkulturella klassrummet 

Skolans mål och riktlinjer fungerar övergripande för hela skolverksamheten. I 

läroplanen står det att ”skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga 

till inlevelse” (Skolverket 2017:7). Skolan har därmed uppdraget i det mångkulturella 

klassrummet att arbeta för förståelse för andra människor, men också att ge eleverna 

insikt i individers skilda levnadsvillkor. Det motiveras med att ”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 
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mångfald” (Skolverket 2017:7) och att skolan därmed är ”en social och en kulturell 

mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos 

alla som arbetar där” (Skolverket 2017:7). I ett mångkulturellt klassrum kan elever 

utgöra resurser för varandra genom att berätta om sina kulturer och erfarenheter 

(Kasselias Wiltgren 2016:175). Genom att ha ett öppet klassrumsklimat där eleverna 

själva väljer att dela med sig av sina erfarenheter och kulturer får de möjligheter att 

utveckla kunskap om mångkultur.  

Kommunikation och identitet står nära varandra i kursplanen för svenska 

(Skolverket 2017) eftersom ämnet svenska har potential att vara identitetsskapande. I 

kursplanen för grundskolans senare år står det att ”språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade” och att elever blir stärkta i sin identitet genom 

att erbjudas ”rika möjligheter att samtala, läsa och skriva” (Skolverket 2017:252). 

Elever som tror på sig själva och sin möjlighet att kommunicera blir trygga individer 

och får självförtroende i sin identitet oavsett kultur. Årheim (2010:2) skriver att 

”berättelser har stor makt över konstruktionen av såväl andras egenskaper som den egna 

identiteten” och det innebär att när elever möter litteratur där människor i olika 

livssituationer och kulturer skildras konstrueras deras identitet. Det är 

svenskundervisningen stora potential. Genom att arbeta utifrån läroplanen, men också 

kursplanens syfte och det centrala innehållet i svenska kan undervisningen vara en 

ingång där litteratur och samtal om mångkultur får vara i fokus.  

1.5 Mångkultur, den statliga styrningen och utrymmet i 
klassrummet 

I den etniskt och kulturellt heterogena svenska skolan aktualiseras de mångkulturella 

frågorna allt oftare. Granstedt (2010:167) menar att mångkultur i skolan kan anta flera 

former eftersom det kan verka ”ibland känsligt, ibland komplext och svårförståeligt, 

ibland spännande och exotiskt”. Genom att lärare är delaktiga i de mångkulturella 

samtalen för verksamhetens utveckling menar Granstedt (2010:165) att skolan kommer 

påverkas i större omfattning eftersom lärarna har möjlighet att arbeta med förändringar 

och beslut om mångkultur även i klassrumsmiljö och på elevnivå. Om lärare 

tillsammans med eleverna samtalar om mångkultur i klassrummet finns det möjlighet 

till ett mer öppet klimat i klassrummen där flera röster, samhällen och kulturer får 

utrymme. Det gör att elever och lärare blir medvetna om hur mångkultur kan ha 

påverkan på dem själva men också på andra (Lahdenperä 2004). För att synliggöra 
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mångkultur i skolan kan lärares fortbildning och ständiga utvärdering av verksamheten 

fungera garanter för att de på ett kompetent vis förhåller sig till det mångkulturella 

klassrummet (Lahdenperä 2004). Ytterligare ett sätt är att lärare tar mer hänsyn till olika 

elevers kultur, språk och förkunskaper i den mångkulturella undervisningen (2004). 

Genom att lärare arbetar med mångkultur kommer också frågor om inkludering och 

mångfald få större utrymme i undervisningen. Samtidigt anses ofta lärarna i den svenska 

skolan som alltför enspråkiga och homogena, det vill säga att de allt som oftast lyfter 

fram enskilda röster, kulturer och samhällen och att mångkulturen i klassrummet 

därmed begränsas (Granstedt 2010:168). Trots att det svenska samhället sedan länge 

säger sig vara mångkulturellt, kan skolan fortfarande betraktas som monokulturell 

institution där majoritetskulturens normer och traditioner bevaras (Lahdenperä 2002).  

Av statliga kvalitetsrapporter, inspektioner och bedömning med hjälp av nationella 

prov har där det framkommit att det är stora skillnader mellan utbildningar i olika 

kommuner (Bergh 2011:713). Det är främst nationella proven som tar tid och utrymme i 

skolan, men också internationella tester så som PISA, vilket kan leda till att ”värden, 

erfarenheter och kunskaper som betraktas som viktiga i samhället” får mindre utrymme 

i undervisningen eftersom lärarna påverkas av innehållet i nationella proven (Forsberg 

2008:90). Mångkultur är ett exempel på innehåll som ofta förbises. I och med att den 

statliga styrningen har stort utrymme i skolverksamheten påverkar det undervisningen 

och lärarnas uppfattningar om urval av litteratur och ämnesinnehåll i 

svenskundervisningen (Mickwitz 2015:38). Svensklärare har alla förutsättningar att 

forma ämnets innehåll utifrån vad som är aktuellt i samhället eftersom lärare kan 

anpassa undervisningen, urvalet av litteratur, skrivuppgifter och diskussionsämnen till 

frågor som rör den mångkultur som finns i samhället (Svedner 2011:16). Genom att ta 

upp aktuella samhällsfrågor som mångkultur stimuleras och engageras eleverna, vilket 

bidrar till att svenskundervisningen känns betydelsefull (Svedner 2011:125). 

1.6 Lärares resonemang om urval av texter i en mångkulturell 
skola 

Svenskämnet har en central roll i skolan vad gäller att utveckla elevernas förmåga att 

läsa och skriva. Svenskämnet har ett brett innehåll som ger möjlighet till många olika 

sätt att bedriva undervisning på. Hur undervisningen i svenska bedrivs och vilket 

innehåll som får utrymme kan därför skilja sig avsevärt mellan olika klassrum 

(Lundström 2007:25). 
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När lärare resonerar om sitt texturval i svenskundervisningen finns det olika 

faktorer som påverkar valet. I en omfattande engelsk studie undersöktes texters funktion 

i undervisningen och deras möte med eleverna (Sarland 1991). Sarland identifierade sex 

kategorier för hur lärares urval av texter kan motiveras. Dessa kategorier är: 

1. Tillgång och användbarhet 

2. Lärarens egna preferenser 

3. Mottagarinriktat – texter väljs för att tilltala elever 

4. Utveckling av eleverna och/eller deras läsning 

5. Textens kvalitet  

6. Textens förmåga att överföra högkulturen  

(Sarland 1991:6) 

Tillgång och användbarhet innebär att lärare väljer litteratur efter vad som är praktiskt 

utifrån de resurser som finns på skolan. Texter väljs därmed utifrån det som finns 

tillgängligt på skolans bibliotek och i klassuppsättningar. Lärarhandledningar påverkar i 

det här fallet också valet av text eftersom det blir en hjälp i arbetet med texten. Lärarens 

egna preferenser innebär att lärare väljer texter som de själva har någon form av 

förkärlek till och därför gärna använder i undervisningen. Ett mottagarinriktat motiv 

innebär att texter väljs för att tilltala elever, och att lärarna väljer texter som de tror 

fångar eleverna utifrån deras intresse. Utveckling av eleverna och/eller deras läsning 

innebär att texter väls för att eleverna ska utvecklas som individer eller för att deras 

läskunskaper ska förbättras. Textens kvalité innebär att texter blir valda utifrån sin 

status, alltså texter vars innehåll anses ha en högre kvalité, eller texten skrivna av 

respekterade författare. Den sista kategorin handlar om den högkultur och kanon som 

viss litteratur tillhör, vilket kan vara orsaken till att texten väljs som 

undervisningsmaterial (Sarland 1991). Kritiken mot dessa kategorier är att det finns en 

risk att det ger en alltför förenklad bild av texters väg in i klassrummet och att 

kategorierna är svåra att avgränsa, eftersom de går in i varandra (Lundström 2007:161). 

Läraren i sammanhanget måste fungera som ett filter för andra faktorer, eftersom det är 

möjligt att ”en lärare gör samma litteratururval utifrån en kanon oavsett vilka elever 

som deltar i undervisningen” (Lundström 2007:161).  

Lundström (2007:195f) har genom observationer och intervjuer studerat fyra 

gymnasielärare i deras arbete under en termin. Han har bland annat utgått från Sarlands 

kategorier och i resultatet framkommer det att lärarna inte väljer texter utifrån ett 
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didaktiskt perspektiv, med andra ord varför en text ska användas och inte heller vem det 

är som ska läsa. Därmed väljer lärarna i den studien inte texter utifrån ett 

mottagarinriktat perspektiv (Lundström 2007:296). Istället är det vanligt att lärarnas 

egna preferenser, det vill säga texter som lärarna själva tycker är bra får en väg in i 

klassrummet (Lundström 2007:277). En problematik som återkommer är att lärarna i 

studien är kluvna i inställningen till en litterär kanon i skolan, samtidigt som de menar 

att det finns texter eleverna bör känna till eftersom lärarna uteslutande använder ”ett 

urval av etablerade texter i undervisningen” (Lundström 2007:286). Valet av 

skönlitterära klassiker och högkultur i förhållande till ungdomslitteratur är ett vanligt 

dilemma för lärare, och i en klass där olika kulturer finns representerade kan begreppet 

kulturarv i styrdokumenten behövas problematiseras (Årheim 2010:2). Kulturarv för en 

elev kan vara de svenska arbetarförfattarna, medan en annan elevs kulturarv kan vara 

texter skrivna av författare från andra länder, kulturer och tider. I skolan finns en 

outtalad kanon och det avspeglas i de antologier och litteraturhistoriska verk som lärare 

använder sig av (Granath & Bihl 2007:117ff.). I dessa samlingar figurerar allt som oftast 

samma författare och samma texter och det bidrar till att litteraturen blickar bakåt, 

snarare än framåt. Samtidigt håller kanon på att utvecklas eftersom det pågår en 

förändring runt om på Sveriges skolor där den gemensamma kanon börjar luckras upp 

(Granath & Bihl 2007:177ff.).  

2 Metod och material 

I det här kapitlet presenteras metod och material. Först beskrivs insamlingsmetod, urval 

och de etiska principerna följt av metod- och materialkritik.  

2.1 Insamlingsmetod 

Metoden i den här studien är semistrukturerade intervjuer. Genom att göra intervjuer 

kan en detaljerad och nyanserad bild av informanternas resonemang framkomma 

(Johannessen & Tufte 2002:21). I det här fallet är det hur informanterna väljer den 

litteratur som ska användas i klassrummet och hur de säger sig undervisa om 

mångkultur som ligger till grund för deras resonemang. Intervjuerna präglas av enkla 

och raka frågor där förhoppningen har varit att det ska ge innehållsrika och komplexa 

svar (jfr Trost 2010:25). I intervjuerna synliggörs erfarenheter, uppfattningar och 

inställningar till frågor, i det här fallet, om mångkultur. Förståelsen och tolkningen blir 

djupare i en kvalitativ studie än i en kvantitativ studie eftersom jag som intervjuare i 
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dialog med informanterna har möjlighet att problematisera, diskutera och fördjupa 

resonemanget (jfr Trost 2010:31ff.). 

2.2 Urval 

Totalt intervjuades fem lärare från olika skolor och med skilda erfarenheter av att arbeta 

med mångkultur i svenskundervisningen. Urvalet gjordes utifrån ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att de informanter som tillfrågades av olika 

anledningar ingick i mitt nätverk (jfr Denscombe 2016:78). Det kan vara lärare som jag 

träffat genom praktik och vikariat. I studien har lärarna fått fingerade namn. I tabell 1. 

Sammanställning av urval ges en övergripande presentation av lärarna.  

Tabell 1. Sammanställning av urval 
Namn Susanne Monica Gunnel Moa Anna 
Behörighet Spanska 

Svenska 

SVA 

SFI- steg  

1-3 

SVA  

Svenska  

Svenska 

Religion 

Historia 

Geografi 

SVA 1-3 

 

Svenska 

Engelska  

SVA 

Svenska, 

matematik 

och engelska 

upp till år 6 

SVA 4-9 

Åldersgrupp årskurs 7-9  årskurs 7-9 

 

årskurs 7-9 årskurs 7-9 årskurs 7-9 

Yrkes- 

erfarenhet 

7 år 

 

5 år 

SFI, Komvux 

Hälften SVA, 

hälften SV  

12 år 

svensklärare 

7 år i 

förskoleklass 

 

13 år 10 år 

Av tabell 1 framgår det att alla lärarna förutom Anna är behöriga att undervisa i svenska 

i grundskolans senare år. Samtliga har dessutom behörighet att undervisa i svenska som 

andraspråk, och tre av lärarna (Monica, Moa och Anna) har lång erfarenhet av att 

undervisa elever i svenska som andraspråk. Susanne och Gunnel har behörighet i 

svenska som andraspråk, men säger sig inte ha någon direkt erfarenhet av det. 

2.3 Etiska principer 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra etiska principer i syfte att ge normer för relationen 

mellan forskare och undersökningsdeltagare. De är indelade i informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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I den här studien uppfylls informationskravet genom att lärarna informerades om 

studiens syfte och frågeställningar. All information återfinns i informationsbrevet som 

sändes ut i förväg till alla deltagande svensklärare (bilaga 1). Samtyckeskravet uppfylls 

i studien genom det bifogade informations- och samtyckesbrevet där deltagarna ger sitt 

godkännande genom en underskrift. Enligt konfidentialitetskravet ska all information 

om deltagarna vara skyddad, och därför förekommer inga personuppgifter, namn eller 

arbetsplatser i texten. Nyttjandekravet hanteras i den här studien genom att materialet 

enbart används i forskningssyfte och i denna enda undersökning (jfr Vetenskapsrådet 

2002).  

2.4 Material och tillvägagångssätt 

För att komma i kontakt med lärare som ville delta i intervjuer söktes ett antal lärare på 

olika skolor via mejl. Resultatet blev att fem lärare återkom med visat intresse. Inför 

intervjun skickades en intervjuguide (bilaga 2) ut till lärarna för att de skulle få 

möjlighet att förbereda sig inför intervjun (jfr Trost 2010:71). Intervjuguiden utgick från 

två huvudfrågor. Den ena fokuserar på hur lärarna upplever sin undervisning i svenska i 

ett mångkulturellt klassrum, medan den andra efterfrågade vilken litteratur lärarna 

använder och hur de resonerar i valet av litteratur. Frågorna i intervjuguiden fungerade 

som ett underlag för intervjun, men upplägget och i vilken ordning frågorna ställdes 

skiljde sig mellan de olika intervjuerna. Det beror på att samtal är dynamiska och i vissa 

intervjuer hade vissa frågor besvarats, och vid andra intervjuer fördjupades vissa frågor 

med flera nya frågor. Alla lärare intervjuades enskilt förutom Anna och Moa som arbetar 

tillsammans.  

Efter varje intervju transkriberades informationen. Jag gjorde bastranskriptioner som 

är ett sätt att transkribera samtal i undersökningar där vad informanterna säger är det 

centrala (Norrby 2014:100). Det innebär att exempelvis enskilda ords detaljuttal eller 

exakta mätningar av pauser inte återfinns i mina transkriptioner. Den här metoden är 

lämplig om syftet med transkriptionen är att koda ett material och ge det en mer 

lättillgänglig form (Norrby 2014:100). I arbetet med bastranskriptionerna hade jag dels 

egna anteckningar att ta hjälp av, dels en ljudinspelning av varje intervju som spelades 

in med min mobiltelefon (jfr Kvale och Brinkmann 2014:218f.).  

2.5 Analysmetod 

I bearbetningen av den insamlade datan följdes fyra steg. Det första steget innebar att 

göra kodning av nyckelord, och att därefter finna gemensamma teman i det andra steget. 
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I det tredje steget genomfördes en kodning av varje tema i underkategorier för att sedan 

i fjärde steget söka efter liknande och återkommande mönster (Hedin 1996:8ff.).  

Tabell 2 Sammanställning av nyckelord och teman är en översikt av de tre första 

stegen. Nyckelorden skapades genom att jag noterade ord som återkom regelbundet i de 

olika intervjuerna. Tre olika teman sammanställdes utifrån de olika nyckelorden för att 

ge en tydlig bild av det som var gemensamt för de olika intervjuerna. Därefter kunde 

gemensamma mönster identifieras och analyseras. I sökandet efter mönster utgick jag 

från de två kategorierna och markerade i transkriptionerna de mönster som var 

återkommande i texterna.  

Tabell 2. Sammanställning av nyckelord och teman  

Frågeställningar Nyckelord Teman 

Lärarnas erfarenheter och 

värderingar påverkan på 

undervisningen 

Människosyn, människovärde, 

mångkultur, kultur 

Lärarnas erfarenheter, läroplan 

och kursplan 

Lärarnas resonemang om 

undervisning i mångkulturella 

klassrum 

Skönlitteratur, loggbok, 

diskussioner 

Undervisningsmetoder 

Orsaker till lärares val av texter Igenkänning, tonårsnära, 

provocera, väcka frågor 

Texturval 

 

2.6 Metod- och materialkritik 

Vissa av intervjuerna gav mer information än andra. Där kan flera orsaker spela in, men 

en återkommande påverkan var mig som intervjuare då det var en ovan situation för mig 

(jfr Kvale och Brinkmann 2014:208f.). Vid flera tillfällen upptäckte jag i efterhand att 

jag hade velat fördjupa någon av frågorna för att få ett utförligare svar. 

Ytterligare en orsak kan vara hur bekväma lärarna kände sig i situationen att bli 

inspelade och intervjuade. Det kan vara en ovan situationen också för dem, och det kan 

också ha påverkat resultatet (jfr Kvale & Brinkmann 2014:207). Dock var det inget som 

jag uppfattade bland mina informanter förutom i intervjun med Susanne, eftersom hon 

själv uttryckte ovanan av att bli intervjuad. Något som också kan ha påverkat resultatet 

är att alla deltagarna intervjuades enskilt förutom Moa och Anna som var kollegor och 

önskade att bli intervjuade tillsammans. Den intervjun gav mig som intervjuare mindre 

utrymme eftersom Moa och Anna samtalade mycket med varandra och min uppgift blev 
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att hålla dem kvar inom ämnet. I de andra intervjuerna deltog jag istället mer aktivt i 

samtalet för att resonemangen skulle kunna fördjupas. 

I studien görs tolkningar som kan påverka studiens pålitlighet, och eftersom jag själv 

gör transkriberingen kan en del tolkningar göras beroende på var punkter och 

kommatecken placeras i citaten (Kvale & Brinkmann 2014:226). Samtidigt har jag varit 

medveten om risken, och varit noggrann och omsorgsfull i min transkribering. Det här 

är en liten studie med få informanter och därför kan inga generella slutsatser dras (jfr 

Massey 1981:85f). Istället är det deltagarnas uppfattningar och erfarenheter som 

synliggörs.  

3 Resultat 

I det här kapitlet presenteras först vad lärarna delger om sin undervisning i förhållande 

till mångkultur och därefter presenteras hur de resonerar när de väljer litteratur utifrån 

ett mångkulturellt perspektiv.  

3.1 Hur lärarna säger sig undervisa i det mångkulturella 
klassrummet  

Samtliga lärare i studien tar en gemensam utgångspunkt i att läsning av skönlitteratur är 

en bra metod i arbetet med mångkultur i klassrummet. Fördelarna, menar de, är att det 

ger eleverna en bild av skilda samhällen och kulturer, vilket ligger i linje med 

kursplanens intentioner att eleverna i undervisningen ska möta olika texter från olika 

delar av världen, men också från olika tider.  

Monica ger i intervjun sken av att inte ha stor medvetenhet om hur hon hanterar 

mångkultur i sin undervisning. När vi påbörjar intervjun har hon precis arbetat med 

texten Möss och människor i årskurs 9. När hon berättar om hur hon undervisat eleverna 

med utgångspunkt i texten upptäcker hon att de faktiskt har arbetat med mångkultur. I 

de diskussioner och det material som hon tagit fram till undervisningen har 

människosyn varit ett återkommande tema och Monica berättar om det på följande sätt:  

Vi jobbade med Möss och människor nu, och den tar ju upp den här, den här lagen 

som fanns i USA, där man separerade svarta och vita i alla fall, så vi tittade på ett 

klipp med Rosa Parks och diskuterade just då att, hur en person kan uppleva sin 

situation just utifrån boken. [...] vi pratade ju om olika hierarkier utifrån boken och 

människovärde. Vilka människor som betraktas som svaga och vilket stöd en person 

som behöver extra hjälp kan få. För den bokens tema är ju ändå det här med 
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mänsklighet och att man är utsatt på grund av handikapp eller kön, eller så. Så det är 

kanske ändå så att vi har jobbat med det utan att jag har tänkt på det. (Monica) 

Genom arbetet med boken har eleverna fått möjlighet att diskutera innehållet och det 

har blivit en naturlig väg att närma sig olikheter i kulturer och mellan människor, vilket 

Monica själv inte verkar ha reflekterat över innan vårt samtal. Tvärtom verkar det ha 

varit för Moa och Anna som arbetar på en skola ”med 800 elever varav femtio procent 

har ett annat modersmål än svenska” (Anna). Där säger de sig inte längre reflektera över 

mångkultur, utan att det snarare tillhör deras vardag. Likadant är det i 

svenskundervisningen där det mångkulturella är ständigt närvarande:  

Sedan är det ju ganska enkelt här då eftersom vi har många klasser där det liksom är 

50/50 […] ibland så plockar de upp såhär att “om jag sa så hemma då skulle min 

mamma ta fram toffeln” eller sådär, och då kan man börja diskutera vad menar man 

med att ta fram toffeln och är det någon skillnad mot hur det är i en svensk familj 

och sådär. Det blir väldigt naturligt här. Hela tiden, väldigt enkelt att jobba. (Moa) 

I Moas klassrum kommer diskussionerna om mångkultur naturligt och det gör att hon 

upplever det enkelt att undervisa om mångkultur. Eleverna blir resurser för varandra 

under hennes lektioner genom att de ge exempel från sin egen vardag, vilket Moa i sin 

tur tar till vara på för att kunna öppna upp för diskussion i klassen.  

En av uppgifterna i Moas klassrum innebär att eleverna tränas i att vara öppna för 

andras åsikter, vilket Moa menar är en metod som kan skapa ett öppet och tryggt klimat 

i klassrummet. Det beskriver Moa med följande ord:  

Man tränar dem så mycket i skolan att ha en åsikt och våga framföra en åsikt, nu 

gjorde vi tvärtom, nu ska du inte ha, du ska vara öppen för andra och nyfiken på 

andras åsikter. Det är mycket viktigare än att du bestämmer vad du tycker i det här 

läget. (Moa) 

Moa menar att istället för att träna eleverna att ha en åsikt som de står för, fick eleverna 

i hennes klass göra tvärtom. Hon ville att de skulle bli nyfikna och öppna för andra 

människors åsikter och resonemang. I ett klassrum där eleverna respekterar varandras 

åsikter och där samtalsklimatet är bra och miljön trygg blir möjligheterna till samtal om 

mångkultur större. Elevens egen åsikt är självklart viktig, men det är minst lika viktigt 

att de kan respektera andras åsikter för att kunna samtala om och förstå mångkultur.  

Gunnel vill gärna låta eleverna arbeta ämnesövergripande i sin undervisning. Hon 

menar att det är en metod som hon gärna använder sig av eftersom hon är behörig i både 

svenska och So. Innan terminens slut har hon planerat att starta ett nytt 
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ämnesövergripande projekt med eleverna i årskurs 9, med fokus på migration och 

Vilhelm Mobergs romaner Utvandrarna och Invandrarna. Gunnel fortsätter:  

Men däremot tänkte jag att jag skulle ta upp migrationen nu och fokusera lite på vår 

utvandringsvåg. Och koppla då, vad är det för kultur som flyttade till USA, vad har 

vi plockat från USA, varför flyttade folk härifrån och då tänkte jag gå lite på djupet 

med Vilhelm Moberg till exempel, och hans research och hans böcker som är ett 

stort kulturarv för oss. [...] Jo, jag skulle vilja visa både snuttar ur filmen, denna 

fantastiska film. Och naturligtvis läsa delar ur kanske både lite ur Invandrarna och 

Utvandrarna. (Gunnel) 

Gunnel vill här arbeta ämnesövergripande med migration och väljer att koppla det till 

Vilhelm Mobergs romaner. Hon berättar vidare att genom Vilhelm Mobergs texter kan 

hon koppla till migrationen i dag och låta eleverna arbeta med likheter och skillnader 

mellan nutid och dåtid: 

Och jag tänkte också lyfta lite hur det gick för människorna i USA, för det gick inte 

särskilt bra för de flesta svenskar, och vilka problem de stötte på som faktiskt är 

exakt samma problem som invandrare möter här idag. Språket och kulturen. Och 

vad var det för typ av människor som utvandrade [...] Nej, så jag tänkte att vi skulle 

koppla det från dåtid till nutid också, så att vi får de perspektiven. (Gunnel) 

Språk och kultur, menar Gunnel, är de största problemen som migranter till Sverige 

stöter på. På det sättet ser hon en möjlighet att arbeta med mångkultur i klassrummet 

genom att koppla elevernas kunskaper om svenskarnas emigration till USA till 

migrationen till Sverige idag. Genom att jämföra Sverige i slutet på 1800-talet, med 

Sverige under 2000-talet ser Gunnel en möjlighet för eleverna att öka sin förståelse om 

mångkultur. Samtidigt går det att ifrågasätta om Mobergs texter går att beakta som 

litteratur där mångkultur är ett genomgående tema. Snarare verkar det som att Gunnel i 

det här fallet hamnar i det enspråkiga som Granstedt (2010) diskuterat i sin forskning, 

det vill säga, enskilda språk och kulturer presenteras i undervisningen.  

Susanne har arbetat minst med mångkultur i klassrummet och det framkommer 

när hon säger: 

De [Skolverket] är väldigt tydliga, att man ska jobba med, eller mot 

främlingsfientlighet och lära eleverna om mångfald. Och att det liksom kan vara 

berikande. [...] Det skulle jag säga att jag är jättedålig på att jobba med det. Det 

skulle ju kunna vara väldigt lätt. Jag är mycket för läsning, att man går via läsning 

och sedan diskuterar. Men, nej, jag försökte rannsaka mig själv så har vi inte direkt 

jobbat med det. (Susanne) 
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Susanne säger alltså att hon inte arbetat så mycket med mångkultur i klassrummet, trots 

att det återkommer i rådande styrdokument. Hon säger dock uttryckligen att Skolverket 

och läroplanen för grundskolans senare år är tydliga med att skolan ska arbeta mot 

främlingsfientlighet och mångfald. I intervjun kom hon dock att ge flera exempel på 

metoder och tillvägagångssätt för att arbeta med mångkultur i undervisningen, och hon 

ger exempel på när hon faktiskt har gjort så. Susanne fortsätter:  

Alltså, det man skulle kunna tänka sig om man försöker säga, så ja vi har läst, ett år 

så läste vi en bok som hette Le Smilja, som handlar om kriget i Bosnien eller 

Jugoslavien. Och där kan man säga att man kom i närheten av frågorna, och likadant 

i samband med att vi skriver fackuppsats i 9:an då är det ju många som väljer att 

skriva om koncentrationsläger och rasism, en del kommer också in på såhär 

rasbiologi och sådant. Och där finns det ju mycket möjlighet att prata med enskilda 

elever, men i stort så har jag inte jobbat så hårt med det här. (Susanne) 

Även Susanne upplever att skönlitteratur och läsningen är ett bra incitament i arbetet 

med mångkultur, men det är inget som hon själv egentligen verkar ha provat. I vårt 

samtal refererar ändå hon till boken Le Smilja och menar att den skulle kunna användas 

i undervisningen av mångkultur, men Susanne själv verkar inte använt boken i det 

syftet. Samtidigt nämner hon att de i klassrummet genom boken ”kom i närheten av 

frågorna”, men vad det innebar var inget som utvecklades i intervjun. Min uppfattning 

är att Susanne känner osäkerhet inför arbetet med mångkultur och då främst i helklass, 

och därför försvinner också tillfällen till vidare diskussion i klassen. Lahdenperä (2004) 

skriver att lärare behöver få fortbildning om mångkultur för att känna sig trygga i att 

undervisa om frågor om inkludering och mångfald. 

Anna och Moa berättar att eleverna har läst en bok om en familj på flykt och hur 

de i arbetet med boken upptäckt att elever tillgodogör sig boken på olika sätt. Oavsett 

kultur kan eleverna lära sig av boken och av varandra. Anna berättar:  

Vi har läst en bok som handlar om en familj som flyr från Bosnien under kriget. Och 

vi märker ju det på dem som har haft, som har annan bakgrund än svenska, att det 

har varit lättare att tillgodose sig den här skönlitterära boken, för de har kunna 

jämföra med sina livserfarenheter. Sedan kan jag känna att det har varit, som du 

säger att man ska få så många perspektiv i diskussionerna som vi har haft i 

klassrummet och då har vi inte bara utgått från liksom att ”han kommer från Syrien” 

utan att, liksom, han har ju också fått lyssna på hur de svenska flickorna upplever 

olika situationer så han ju också fått ett perspektiv i sig också. Så det har ju inte bara 

varit åt andra hållet. (Anna) 
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Det finns en möjlighet att eleverna i Anna och Moas klassrum får en djupare 

uppfattning av och fler perspektiv på mångkultur och de verkar ha fått det med hjälp av 

den litteratur som legat till grund för undervisningen. Litteraturen har också bidragit till 

vidare diskussioner där eleverna delar sina erfarenheter, oavsett upplevelser eller kultur. 

Samtidigt ser Moa skillnader mot sin förra skola där antalet elever från andra länder inte 

var lika omfattande: 

När de [eleverna] har skrivit om den här boken [En resa utan slut] har jag reagerat 

på att de svenska eleverna har sådan inlevelse och sådan förståelse och sådana 

liksom tipp topp lösningar på hur man ska få det att fungera, vilket jag inte hade fått 

på min gamla skola där det hade varit mer fördomar, och mer liksom ”är du i 

Sverige får du anpassa dig”. Så det märks ju att eleverna här präglats av att det är en 

sådan mångkulturell miljö. (Moa) 

De elever som Moa i sammanhanget kallar för de svenska eleverna, är de elever som har 

svenska som modersmål. De verkar visserligen ha utvecklat kunskaper om andra 

människors erfarenheter och kulturer, men samtidigt får vi inte veta om det gäller den 

resterande gruppen av elever också, eller om deras resonemang präglas av de svenska 

elevernas närvaro i klassrummet.  

Gunnel är den enda läraren som säger att de nationella proven påverkar hennes arbete 

med mångkultur i klassrummet. Hon säger att proven påverkar hennes val av innehåll, 

vilket också formar undervisningen vilket leder till att det mångkulturella perspektivet 

hamnar vid sidan om. Hon uttrycker det på följande sätt:  

Det som ibland begränsar mig, det kan vara nationella proven för man vet att i 

nationella proven så är uppgiften ofta att de ska skriva en novell eller en 

argumenterande text som… och då känner ju vi pressen att vi måste ju skriva någon 

form av novell. Vi måste skriva, ja krönika kan det ju vara med. Att vi måste lyfta de 

här olika texttyperna. (Gunnel) 

Gunnel har svårt att se hur hon skulle kunna koppla innehållet i de nationella proven till 

mångkultur, trots att mångkultur får stort utrymme i läroplanen. Därmed har de 

nationella proven tendenser att styra innehållet och undervisningen genom de uppgifter 

som återfinns där. Gunnel nämner novell, argumenterande text och krönika som några 

av de texttyper som hon upplever att eleverna bör ha arbetat med före de nationella 

proven. Samtidigt är det inget som säger vad eleverna kan skriva om i de olika 

texttyperna, vilket trots allt öppnar för temat mångkultur.  
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3.2 Lärarnas resonemang om litteratururval  

Lärarnas resonemang om vilken litteratur som ska användas i undervisningen varierar, 

men återkommande är att elevernas intresse styr valet av litteratur. Samtidigt har lärarna 

förhoppning om att texterna ska väcka frågor eller provocera eleverna till att engagera 

sig i litteraturen. Något som ofta återkommer i intervjuerna är ord som människosyn, 

och människovärde, och flera av informanterna uttrycker skönlitteraturens möjlighet att 

lyfta in olika röster i klassrummet. Lärarna ser därför skönlitteraturen som ett verktyg i 

arbetet med mångkultur.  

Susanne hänvisar till att läraren kan välja skönlitteratur utifrån den vinkeln hen själv 

vill ha, men också att texten ska väcka känslor. Hon säger: 

Fördelen med läsning är att man har något att hålla sig till och då kan man ju välja 

en text som ja, men som tar upp den vinkeln man själv vill ha. Och det skulle ju en 

text lätt kunna göra, liksom väcka rätt känslor. Men, sen att det förhoppningsvis kan 

leda till en bra diskussion. (Susanne) 

Susanne säger i citatet att texter skulle kunna väcka rätt känslor hos eleverna och att 

fördelen med läsning är att läraren kan välja texter som tar upp den vinkel som läraren 

själv önskar. Svårigheten med uttalandet är vem som avgör vad som är ”rätt” känslor. 

Olika lärare kan ha olika uppfattningar om det, vilket också blir synligt genom att 

jämföra de olika informanterna. Monica nämner flera gånger i intervjun att hon vill att 

texterna ska provocera eleverna samtidigt som de ska kunna känna igen sig i dem:  

Ja, då vill jag ju att de ska väcka intresse. De kan få vara lite provocerande för att 

sätta igång diskussioner och tankar. Jag tycker det här med hur man ser på 

människan och samhället, tycker jag är intressant. Jag vill att de ska väcka en känsla, 

ett engagemang och kanske provocera lite. Det kan också vara vad eleverna tycker 

är spännande och [...] de ska ju också helst känna igen sig utifrån sin tonårsperiod, 

det får ju inte vara alltför främmande för dem. Men också [...] att man kan få utmana 

dem lite att de kan mer än vad de tror. (Monica) 

Texterna ska utmana eleverna och genom litteratur som provocerar menar Monica att 

eleverna kan bli engagerade. Monica återkommer dock till att elevernas intresse är av 

stor vikt i valet av skönlitteratur, samt att eleverna ska kunna känna igen sig i texternas 

budskap och innehåll för att det inte ska verka alltför främmande. Texter där eleverna 

känner igen sig menar också Anna och Moa alltid fungerar, speciellt eftersom man är 

tonåring oavsett i vilken del av världen man befinner sig. De berättar: 
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Det är ju ganska tonårsnära texter, och tonåring är du ju liksom i vilken del av 

världen du än är och det är ju samma frågor liksom, kärlek, bråk med 

föräldrar...(Anna) 

Ja, vi är mer människor. Så jag kan ha mer gemensamt med svenska Lars i en liten 

ort, fast jag själv kommer från Syrien och så, än vad jag själv har med min syriske 

granne. Mer så tänker jag, mer breddande. (Moa) 

Moa och Anna menar att igenkänningsfaktor och identifiering är ledord när de väljer 

texter, samtidigt behöver det inte alltid handla om mångkultur. Skönlitteratur i ett 

mångkulturellt klassrum väljer Anna och Moa därmed utifrån vad de kallar för ett 

”människoperspektiv” där alla är människor och där alla kan känna igen sig i att vara 

tonåring, mamma, vän och alla roller som har med att vara människa att göra.  

Gunnel är egentligen den enda som betonar läsupplevelsen som en aspekt i valet 

av litteratur, men hon väljer också texter utifrån vad hon uppfattar som viktiga texter. 

Hon nämner bland annat att kanon och däribland arbetarförfattarna, är litteratur som hon 

anser är viktig för eleverna att hinna få tillfälle att möta eftersom de texterna ”speglar 

kulturen och kulturens framväxt i samhället” (Gunnel). Hon förklarar att oavsett om 

eleverna tillhör den svenska kulturen eller inte kan litteraturen ge eleverna en 

uppfattning av den kultur som finns i Sverige. Gunnel vill presentera det svenska 

kulturarvet genom valet av litteratur. Likaså nämner Moa att det ibland i det 

mångkulturella klassrummet kan vara lämpligt att erbjuda eleverna Sverige, med 

svenska traditioner och uttryck. Hon förklarar det på följande sätt:  

Jag kan tänka också att mångkultur innebär att jag erbjuder dem Sverige. Svenska 

uttryck, svenska traditioner, för det handlar ju om att känna sig trygg i det stället 

man befinner sig att kunna, att veta. (Moa) 

Moa uttrycker i citatet att mångkultur även går arbeta med genom att erbjuda alla elever 

Sverige, genom att undervisa om svenska uttryck och traditioner. Hon menar att det 

kommer bidra till att eleverna kommer känna sig trygga eftersom de befinner sig i 

Sverige och behöver kunna och förstå den kontexten. Samtidigt kan man argumentera 

att trygghet skapas när en person får vara den som den är, med sin kultur och bakgrund. 

Oavsett var eleven befinner sig borde trygghet bottna i att känna sig accepterad i en 

värld där mångkultur inte är förknippad med en kultur utan där faktiskt flera kulturer 

samspelar.  

En skönlitterär text som får en elev att känna igen sig, kan utmana och bredda 

perspektiven för en annan. Gemensamt för alla lärarna är dock att elevernas intresse är 
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relevant för deras val av litteratur, men även lärarnas egna preferenser spelar in i valet. 

Moa berättar exempelvis om att hennes elever har arbetat med boken Resan utan slut, 

och hon upplevde att den texten kunde ge eleverna i klassen något eftersom den handlar 

om en familj på flykt och flera i hennes dåvarande klass delade liknande upplevelser. 

Sedan börjar hon skratta när hon kommer på att hon köpte in den även till sin förra 

skola, där hon säger att elevgruppen såg helt annorlunda ut eftersom den var mer 

homogen. Där blev bokens funktion i stället att presentera något främmande utifrån ett 

annat perspektiv.  

4 Diskussion 

I svenskundervisningen finns det många möjligheter att arbeta med mångkultur i 

klassrummet. Skönlitteratur i undervisningen är ett sätt för eleverna att inta nya roller 

och därmed få möjlighet att utvecklas, men det kan endast ske genom diskussioner, 

vägledning och samtal (jfr Blumer 1986). Genom lärarnas undervisning och texturval 

kan eleverna få tillfälle till rollövertagande, och därigenom också utveckla förståelse 

och kunskap om andra kulturer och människor. Genom diskussioner om litteratur och i 

dialog med andra utvecklas eleverna och de kan utveckla sin identitet i samspelet med 

andra. 

I mötet med lärarna har det framkommit många likheter, men också skillnader i 

hur de undervisar ur ett mångkulturellt perspektiv. De menar att det är varje lärares eget 

ansvar att välja ett mångkulturellt innehåll. Skönlitteratur är återkommande när lärarna 

resonerade om vilka metoder de använt, eftersom läsning ger utrymme för vidare 

diskussion och reflektion hos eleverna. De lärare som arbetar på skolor där mångkultur 

är vardag menar att eleverna i diskussionerna blir resurser för varandra. Genom att de 

öppnar upp och bjuder in varandra i sina kulturer, skapas samtal och diskussioner i 

klassrummet. 

Två av Sarlands (1991) kategorier för litteratururval används inte av lärarna i den 

här studien och det är tillgång och användbarhet samt litteraturens kvalitet. De andra 

fyra kategorierna verkar vara mer vanliga orsaker till lärarnas val av texter, men främst 

är det lärarnas egna preferenser som påverkar valet av litteratur i undervisningen. 

Gunnel vill exempelvis gärna använda sig av Mobergs texter och Moa verkar gärna 

använda texten Resan utan slut med sina elever. Gunnel är den enda läraren som 

uttrycker betydelsen av att låta eleverna läsa klassiker och litteratur av 

arbetarförfattarna. Hon är därmed den enda som antyder att hon väljer litteratur efter 
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textens förmåga att överföra högkulturen. Lärarna väljer genomgående litteratur som de 

tror kommer tilltala eleverna, eftersom de har en förhoppning om att sådan litteratur ska 

väcka ett intresse hos eleverna som de kan bygga vidare på i undervisningen.  

Lärarnas syn på mångkultur och svensk kultur är ytterligare en aspekt som 

behöver lyftas fram. I deras uttalanden återkommer ofta den svenska kulturen som 

norm, och lärarna verkar göra skillnad mellan de svenska elevernas kultur och de utrikes 

födda elevernas. Människosyn och människovärde är aktuellt i arbetet med mångkultur, 

eftersom det handlar om att se varje människa utifrån dennes perspektiv. Gemensamt för 

lärarna är att de menar att eleverna i diskussion med varandra och med vägledning från 

skönlitteratur förvärvar kunskap om sig själva, men också om andra. Centralt är också 

att eleverna själva delar med sig av sina erfarenheter och kulturer som ett bidrag i 

diskussionen (jfr Giddens 2003).  
Fyra av lärarna i studien menar att de arbetar mer eller mindre med mångkultur. 

Oavsett om det är medvetet eller inte ger lärarna flera förslag på undervisningsmetoder. 

Precis som Granstedt (2010) uttrycker verkar mångkultur få större utrymme på de 

skolor där lärarna aktivt deltar och engagerar sig i mångkulturella frågor. Som tidigare 

nämnts kan Gunnels undervisning beskrivas som enspråkig och homogen, och likadant 

kan det anas hos Moa när hon uttrycker att hon vill ge eleverna Sverige (jfr Granstedt 

2010). Det kan i sin tur leda till att arbete med mångkultur begränsas i deras klassrum. 

Risken finns att elever som anser sig tillhöra en annan kultur inte delar med sig av sina 

erfarenheter och istället försöker passa in i den ”nya” kulturen eftersom deras kultur är 

en minoritet i klassrummet. Istället för att vara resurser för varandra blir det en strävan 

efter att vara en del av den osynliga normen (Lahdenperä 2002). I Anna och Moas 

klassrum är däremot mångkultur en självklarhet och flera kulturer finns representerade 

och det gör att normen för vad som är normalt är att tillhöra en annan kultur. Det är i ett 

sådant klassrum som eleverna får möjlighet till rollövertagande. Undervisningen i 

svenska blir därmed ett tillfälle där språkliga, etniska, religiösa och sociala bakgrunder 

får mötas. Genom att låta mångkultur få utrymme i klassrummet kan eleverna anta roller 

och det som förut verkat främmande i en annan kultur övergår till att bli något bekant. 

Samtidigt kan skönlitteratur användas för att låta eleverna inta nya roller, eftersom 

texterna kan skildra ett annat samhälle, en annan tid och en annan kultur. I diskussioner 

av textens innehåll vidgas elevernas perspektiv och det krävs att de intar nya roller för 

att förstå karaktärernas situation (jfr Herman & Reynolds 1995).  

En av lärarna i studien nämner att nationella proven påverkar hennes innehåll och 

vad det är som hon uppfattar är mest väsentligt i undervisningen. Det finns en risk i att 
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innehållet i undervisningen kan påverkas av nationella prov och PISA-tester (Bergh 

2011). Det menar Forsberg (2008) bidrar till att delar av läroplanen får mindre utrymme 

och främst de frågor som är aktuella i samhället. Samtidigt överensstämmer inte 

resultatet i den här studien med Forsbergs (2008) resonemang, eftersom flera av de 

intervjuade lärarna ändå vill arbeta med mångkultur och ser flera möjligheter att faktiskt 

göra det.  

Den här studiens resultat skiljer sig också från Lundström (2007) eftersom det i hans 

studie framkommer att lärarna inte tar någon större hänsyn av vem det är som ska läsa 

litteraturen. Min studie visar ett delvis annat resultat eftersom lärarna säger sig främst 

välja texter utifrån elevernas intresse. Denna förändring kan i relation till Årheim (2010) 

markera att det faktiskt pågår en förändring av det litteratururval som lärare använder i 

svenskundervisningen, eftersom den tidigare kanon nu verkar ersättas med texter 

kopplade till elevernas intresse. Men, Lundström (2007) genomförde inte bara 

intervjuer, utan observerade även lärarna vid olika undervisningstillfällen. Därför kunde 

han jämföra det lärarna uppgav med vad som blev synligt i undervisningen. Syftet, 

varför en text ska läsas, kan fortfarande variera mellan de olika lärarna (Lundström 

2007). Orsaker till lärarnas val av texter varierar och är individuellt mellan de olika 

informanterna. Genomgående är att lärarnas egna preferenser påverkar valet av litteratur 

i undervisningen, men också det mottagarinriktade perspektivet (jfr Sarland 1991). De 

andra kategorierna omnämns också genom exempelvis Gunnel som utgår från en litterär 

kanon när hon resonerar om texter utifrån ett mångkulturellt perspektiv. 

Skolan är en verksamhet där olika kulturer samspelar med varandra. I och med att 

allt fler människor rör sig över nationsgränserna behöver elever, och vuxna lära sig leva 

med varandra men också inse de ”värden som ligger i en kulturell mångfald” 

(Skolverket 2017). För en kulturell mångfald är precis det som Sverige är idag. Det här 

behöver också genomsyra didaktiken i skolverksamheten genom de texter och metoder 

som lärare använder sig av i undervisningen. Mångkulturen behöver få utrymme i 

klassrummet och genom att arbeta med litteratur från alla delar av världen, tider och 

kulturer har synen på mångkultur möjlighet att utvecklas (Skolverket 2017). 

Nobelpristagare i litteratur finns från flera olika världsdelar, vilket skulle kunna 

kombinera kanon och mångkultur utan att något behöver åsidosättas. Det centrala är att 

”skolan ska främja förståelse för andra människor” och det kan uppnås genom att ha ett 

öppet samtalsklimat i klassrummet, där flera röster och kulturer får utrymme och 

respekteras. Vågar inte läraren möta mångkulturen didaktiskt, kommer inte heller 

eleverna förstå andra människor och kulturer. Istället bidrar det till att andra kulturer kan 
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upplevas som främmande, vilket i sin tur leder till segregation. Det går emot skolans 

styrdokument som eftersträvar en inkluderande skola i ett integrerat samhälle. 

4.1 Vidare forskning 

För att fördjupa den här studiens resultat skulle observationer av undervisning och 

elevintervjuer öppna för fler perspektiv på komplexiteten med mångfald i klassrummet. 

Observationer kan ge kunskap om hur lärarna arbetar med mångkultur, vilka syften de 

har med det och hur detta tas emot av eleverna. Frågor som skulle kunna vara 

intressanta att undersöka är om eleverna tycker att det finns ett syfte att undervisa om 

mångkultur, men också hur de skulle vilja arbeta med mångkultur i undervisningen.  
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Bilagor 

Bilaga A Information- och samtyckesbrev 

Till svensklärare i årskurs 7-9.  

 

Mitt namn är Nikolina Einarsson och jag är en lärarstudent från Linneuniversitet i 

Kalmar. Eftersom det här är min sista termin på utbildningen skriver jag nu mitt 

examensarbete i svenska. I den här studien undersöker jag hur svensklärare i årskurs 7-9 

resonerar när de väljer litteratur i svenskundervisningen, men också hur mångkultur och 

mångfald kan användas i undervisningen i svenska. Intervjuerna beräknas ta 20-30 

minuter och det kommer att göras ljudupptagning och transkribering. Utvalda delar av 

transkriptionerna kommer att ingå i uppsatsen som kommer att publiceras på DiVA 

(Digitala Vetenskapliga Arkivet). Ditt namn, din arbetsplats och dina kontaktuppgifter 

kommer inte inkluderas i uppsatsen. När uppsatsen är färdig kommer ljudinspelning 

raderas. Under skrivandets gång kan du närsomhelst välja att avsluta ditt deltagande.  

 

Inför intervjun kommer du få tillgång till de huvudfrågor som intervjun utgår från. Detta 

för att du ska ha möjlighet att förbereda dig inför intervjun. Under intervjun kommer jag 

även ställa ett antal följdfrågor beroende på dina svar. 

 

Tack för visat intresse,  

Nikolina Einarsson 

nb222df@student.lnu.se 

 

Jag ger härmed mitt godkännande till att intervjuas och att samtalet spelas in med 

ljudupptagning. Genom att skriva under detta brev visar jag även att jag har blivit 

informerad om och införstådd i vilken typ av data som ska samlas in, att mitt 

deltagande är frivilligt och att mina uppgifter inte kommer spridas vidare. 

 

 

 

____________________________________________________ 
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Bilaga B Intervjuguide 

 

Vilka erfarenheter har svensklärare av att arbeta med mångkultur i 

svenskundervisningen?  

1. Vilka ämnen undervisar du i och vilka ämnen är du behörig till att undervisa i 

2. Under hur många år har du arbetat som svensklärare? 

3. Vad är mångkultur för dig?  

4. Vilka är dina erfarenheter av att arbeta med mångkultur i svenskundervisningen? 

Har du exempel på metoder/material?  

5. I vilka situationer upplever du det svårt att prata om mångkultur i klassrummet? 

6. I vilka situationer är det enkelt? 

7. Finns det utrymme för att lyfta frågan om mångkultur i svenskämnet? 

Varför/Varför inte? 

 

Vilka texter använder de sig av och hur resonerar de i valet av texter utifrån ett 

mångkulturellt perspektiv? 

8. Hur resonerar du när du väljer texter som ska användas i svenskundervisningen? 

9. Vilka syften vill du att texterna i svenskundervisningen ska uppfylla? 

10. Upplever du att det finns möjligheter eller inte, att arbeta med mångkultur i 

svenskundervisningen? Hur skulle du koppla det till läroplanen och kursplanen? 

11. Finns det andra metoder eller material för att ta sig an mångkultur i svenskämnet 

än de vi redan har diskuterat? 

 

 

 


	1  Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar
	1.2 Bakgrund och teoretisk utgångspunkt
	1.3 Teoretisk utgångspunkt
	1.4 Skolans uppdrag i det mångkulturella klassrummet
	1.5 Mångkultur, den statliga styrningen och utrymmet i klassrummet
	1.6 Lärares resonemang om urval av texter i en mångkulturell skola

	2 Metod och material
	2.1 Insamlingsmetod
	2.2 Urval
	2.3 Etiska principer
	2.4 Material och tillvägagångssätt
	2.5 Analysmetod
	2.6 Metod- och materialkritik

	3 Resultat
	3.1 Hur lärarna säger sig undervisa i det mångkulturella klassrummet
	3.2 Lärarnas resonemang om litteratururval

	4 Diskussion
	4.1 Vidare forskning

	Referenser
	Bilagor
	Bilaga A Information- och samtyckesbrev


