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Abstract 
Denna studie syftar till att undersöka vilken attityd svensklärare har till att använda 

skönlitteratur i syfte att motverka främlingsfientlighet och intolerans. Studien diskuterar 

begreppen främlingsfientlighet och intolerans och vilken relation de har till skolans 

värdegrundsuppdrag. Vidare diskuterar uppsatsen svenskämnets roll i motverkandet av 

främlingsfientlighet och intolerans samt vilken roll skönlitteraturen enligt kursplanen 

ska ha i det arbetet. Svenskämnet och skönlitteraturens möjligheter samt problem att 

bemöta sådana frågor diskuteras utifrån ett interkulturellt perspektiv.  
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1 Inledning 
Brottsförebyggande rådets (2019:38) rapport över hatbrott med främlingsfientliga och 

rasistiska motiv visar en ökning med 22 procent sedan 2013. En majoritet av hatbrotten, 

97 procent, riktade sig mot minoritetsgrupper (Brå, 2019:39). Enligt den svenska 

regeringen (Regeringskansliet 2016:50) har skolan en avgörande roll i utvecklandet av 

toleranta medborgare då skolans arbete ska vara förankrat i värdegrunden om alla 

människors lika värde och rätten att bli behandlad på lika villkor. Enligt läroplanen för 

gymnasieskolan ska undervisningen genom kunskap och öppen diskussion motverka 

alla typer av främlingsfientlighet, rasism och intolerans (Skolverket 2011a:1).  

Skolverket (2011a:1) är i läroplanen tydlig med att den svenska skolans uppdrag 

sträcker sig längre än ett kunskapsuppdrag då “[u]tbildningen ska förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på”. Förutom att leda till att eleverna utvecklar 

kunskaper ska också utbildningen leda till att de utvecklar värden, vilket betyder att 

skolan därför omfattas av både ett kunskapsuppdrag samt ett värdegrundsuppdrag 

(2011a). Det är således varje lärares ansvar att planera sin undervisning utifrån det 

tvådelade kunskaps- och värdegrundsuppdraget. 

 Det är inte ovanligt att man inom den svenskdidaktiska forskningen diskuterar 

svenskämnet som en förutsättning för elevernas utvecklande av demokratiska 

värderingar och attityder (Malmgren, 2003; Bergöö & Ewald, 2003). Per Olof Svedner 

(2011:10) menar att ämnet delvis finns för att eleverna ska få möjlighet “att utveckla 

sina demokratiska attityder och beteenden”. Han menar samtidigt att den skönlitterära 

läsningen i skolan kan leda till en ökad förståelse för kulturell mångfald hos eleverna 

eftersom läsningen enligt kursplanen i svenska ska syfta till att vidga elevernas 

förståelse av omvärlden och deras egen situation (2011:45). Vidare menar Sofia Ask 

(2012:115) att det föreligger en särskild komplexitet rörande ämnesstoffet i svenska då 

det ska inrymma flera olika delar – det ska förmedla kunskaper om och i svenska 

språket, utveckla elevernas personliga och kulturella identitet, öka elevernas 

demokratiska medvetenhet samt inrymma diskussioner om existentiella och etiska 

frågor. Detta ställer såklart höga krav på läraren och ämnet. Men genom skönlitteratur 

har svenskläraren en möjlighet att möta flera av de ämnen Ask nämner, inte minst när 

det kommer till utvecklandet av elevernas personliga och kulturella identitet (Svedner 

2011:45–46). Föreliggande uppsats kommer därför att undersöka svensklärares attityd 
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till skönlitteratur som ett redskap att motverka främlingsfientlighet och intolerans hos 

eleverna.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka om och i vilken omfattning svensklärare 

använder sig av skönlitterära texter utifrån skolans värdegrundsuppdrag. Ett annat syfte 

är att diskutera hur skönlitterära texter kan användas för att motverka 

främlingsfientlighet och intolerans hos eleverna.  

 De frågor som studien ställer är:  

! Vilken inställning har lärare till svenskämnet som ett demokrati- och 

värdegrundsämne?  

! Hur upplever svensklärare att skönlitterära texter kan bidra till att utveckla 

elevernas förståelse för andra människor?  

! I vilken omfattning och hur anger de verksamma svensklärarna att de arbetar 

med skönlitterära texter utifrån att motverka främlingsfientlighet och 

intolerans?   

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Följande avsnitt presenterar bakgrunden till uppsatsens ämne genom att först reda ut 

begreppen främlingsfientlighet, intolerans, tolerans och vithetsnorm. Därefter försöker 

jag reda ut hur begreppen förhåller sig till läroplanen och värdegrundsarbetet och vidare 

vilken roll svenskämnet har i ett värdegrundsarbete. Till sist presenteras tidigare 

forskning och det interkulturella perspektivet.  

2.1 Begreppsdefinitioner  

2.1.1 Främlingsfientlighet  

Främlingsfientlighet betyder ”avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar” 

men har sedan andra världskriget kommit att få en betydelse i likhet med rasism då man 

idag ofta talar om främlingsfientlighet som fientlighet mot invandrare och flyktingar 

(Nationalencyklopedin). I föreliggande arbete rör begreppet fientlighet mot invandrare 

och flyktingar men ska snarare ses som nära besläktad än som synonym till rasism.   

Martin Ericsson (2016:12) menar att begreppet främlingsfientlighet är något bredare och 

neutralare än rasism och de ska därför inte användas som varandras synonymer.  
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Främlingsfientlighet bottnar alltså i en rädsla för det främmande, en rädsla som 

människor haft sedan tidernas begynnelse (Stier & Sandström Kjellin 2009:85). Detta 

grundar sig i ett vi-och-de-tänk som man egentligen utvecklar redan som liten, då man 

lär sig göra skillnad på den egna gruppen och de utomstående. Detta vi-och-de-tänk 

bidrar till skapandet av positiva attityder gentemot den grupp och kultur man tillhör, 

medan man värderar andra grupper och kulturer lägre (Stier & Sandström Kjellin 

2009:89). Främlingsfientlighet förutsätter således ett främlingsskapande vilket Martin 

Ericsson (2016:12) menar att det delvis sker ”genom stereotypisering, där seglivade 

föreställningar och berättelser om en grupp produceras och reproduceras”. I 

föreliggande arbete rör begreppet fientlighet mot invandrare och flyktingar och ska 

snarare ses som en nära släkting än som synonym till rasism.   

2.1.2 Intolerans och tolerans 

Läroplanen för gymnasieskolan fastslår att intolerans är något skolan ska motverka 

medan tolerans är något utbildningen ska sträva efter att utveckla hos eleverna 

(Skolverket 2011a). Pia Nykänen (2009:149) menar att skolans strävan att fostra 

toleranta medborgare handlar om att stärka acceptansen bland eleverna. Enligt Jacob 

Severin (2014:30) är det dock viktigt att inte behandla begreppen intolerans och tolerans 

som varandras motsatser utan som fristående från varandra. Severin (2014:29–30) 

menar att intolerans handlar om aktiva ställningstaganden där intoleranta personer är 

mer benägna att hålla fast vid sina negativa åsikter och attityder samt att de i större 

utsträckning är mer benägna att agera utifrån dessa. Tolerans, däremot, handlar snarare 

om ett mer passivt ställningstagande. Båda är dock lika avgörande faktorer för 

samhällsklimatet, då tolerans anses vara av essentiell betydelse för ett demokratiskt 

samhälle (Severin 2014:29). Studier har visat att tolerans inte bara kan påverka det 

sociala i ett samhälle till det bättre, utan också det ekonomiska (Severin 2014:29). 

Skolans demokratiuppdrag är således starkt beroende av att skolan arbetar för att stärka 

elevernas tolerans.  

Att använda intolerans synonymt med rasism är inte ovanligt men problematiskt, 

menar Severin (2014:30). Han menar att grunden till intolerans inte behöver vara 

rasism, utan intolerans kan även rikta sig till människor av olika kön, sexuella 

läggningar, funktionshinder etcetera. Intolerans behöver inte heller grunda sig i 

rasismens grundidéer utan kan enbart handla om negativa attityder (2014:30). Man kan 

sålunda därför uppvisa intoleranta attityder och åsikter utan att vara rasist eller 



 

 6 

främlingsfientlig. I föreliggande uppsats ska därför inte intolerans förstås som synonym 

till främlingsfientlighet utan som ett samlat begrepp för intoleranta attityder.  

2.1.3 Vithetsnorm 

Ett av begreppen som används i föreliggande uppsats är vithetsnorm. Begreppet betyder 

”[a]tt vit hudfärg blir norm och överordnat i samhället, vilket gör att icke-vit hudfärg ses 

som avvikande och underordnat” (Arneback & Jämte 2017:173). Ett exempel på hur 

vithetsnormen kan yttra sig i samhället är den inom sminkindustrin. Exempelvis har ofta 

de ljusa tonerna av foundation (färgad ansiktskräm) döpts till ”natural/normal” medan 

mörkare toner till just ”dark”. Arneback & Jämte (2017:172) menar att barn redan från 

tidig ålder lär sig att vit hudfärg är ett önskvärt ideal, oavsett vilken hudfärg barnet själv 

har. Detta menar de beror på att vita dominerar i film, böcker och media, varför en vit 

norm skapas (2017:172). Arneback och Jämte (2017:172) menar vidare att 

vithetsnormen kan yttra sig i skolan genom läromedel och material som främst skildrar 

vita människor.  

2.2 Skolans värdegrundsuppdrag 

Den tidigaste läroplanen för gymnasieskolan (Lgy70) hade ett tydligt kunskapsinriktat 

innehåll där fokus låg på vilken typ av kunskap som ska läras ut. Men i och med 

införandet av Lpf 94 blev skolans uppdrag tvådelat – ett kunskapsuppdrag och ett 

värdegrundsuppdrag. Detta tvådelade uppdrag följde även den nya läroplanen för 

gymnasieskolan (Skolverket 2011a) och skollagen (2010:800) slår numera fast att 

skolan ska syfta till att eleverna inhämtar både kunskaper och värden.   

2.2.1 Skolans roll i det mångkulturella samhället  

Enligt Skolverket (2011a:1) ska skolan fungera som en kulturell mötesplats som bidrar 

till att utveckla elevernas förmåga att leva i ett mångkulturellt samhälle. Under de 

senaste åren har dock undersökningar visat en nedgående trend bland svenskars attityder 

till etnisk mångfald (Teskedsorden 2018:5). Etnisk tillhörighet tycks öka risken för 

särskild utsatthet i skolan (Teskedsorden 2018:5). Elisabeth Elmeroth (2009:333–334) 

som studerat studenters attityder till mångfald i Sverige menar att skolan har ett särskilt 

ansvar i arbetet mot främlingsfientlighet och rasism och att skolan är en av de 

institutionerna i samhället med en unik möjlighet att påverka och utveckla det 

mångkulturella samhället. Elmeroth (2009:343) menar vidare att läraren i egenskap av 

förebild kan ha inverkan över elevers värden och påverka monokulturella attityder. Det 
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ligger alltså inte bara ett ansvar hos den svenska skolan att aktivt arbeta för att motverka 

alla typer av intolerans och främlingsfientlighet, utan skolan har vid ett sådant 

högkvalitativt motverkande arbete potential att faktiskt påverka och göra skillnad i ett 

mångkulturellt samhälle.  

När det kommer till hur skolans värdegrundsuppdrag förhåller sig till 

främlingsfientlighet och intolerans menar läroplanen för gymnasieskolan att sådana 

attityder ska bemötas med kunskap, diskussioner och insatser på skolan (Skolverket 

2011a). Vidare lyder läroplanen som följer: 

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. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både 

en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där. (2011a)  

Läroplanen fastslår alltså att skolan inte bara har en möjlighet, utan ett ansvar att stärka 

elevers förmåga att leva i en kulturell mångfald. Undervisande lärare har en skyldighet 

att förankra sin undervisning i de demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter 

som skolväsendet vilar på (Skolverket 2011a). Vidare menar Ekman och Pilo 

(2012:100) att det inte handlar om att läraren ska särskilja kunskapsuppdraget från 

värdegrundsuppdraget, utan snarare hitta ett sätt som förenar innehållen i dessa två på 

ett sätt så att de främjar varandra. Alla lärare, oavsett ämne, har således ett ansvar att 

implementera värdegrundsarbetet i sin undervisning.  

2.2.2 Svenskämnet och skönlitteraturen 

Svenskämnets ingångar till andra världar, kulturer och människor, framförallt genom 

litteraturen, innebär möjligheten att skapa förståelse för andra människor och ge 

eleverna nya perspektiv. Kursplanen för svenska fastslår att ”[e]leverna ska ges 

möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid 

och rum” (Skolverket 2011b:1). Man kan även läsa följande: 

Undervisningen [i svenska] 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. 

Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. (Skolverket 

2011b:1) 

Kursplanen ställer således krav på att svenskundervisningens arbete med skönlitterära 

texter ska leda till självinsikt samt en ökad förståelse för andra människor, vidgade 

perspektiv och tankesätt hos eleverna. Meningen med detta menar Per Olov Svedner 
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(2011:10) är att öka elevernas medvetenhet och tolerans. Det finns möjligtvis en 

uppfattning om att skönlitteraturen främst ska användas för att utveckla elevernas 

läsförmåga samt utveckla elevernas berättartekniska kunskaper och att det är upp till 

varje enskild lärare att välja vilken skönlitteratur som ska användas i klassrummet. Men 

den tolkning man kan göra av ovanstående utdrag ur kursplanen i svenska är att 

svenskläraren har en viss skyldighet att välja och arbeta med skönlitteratur som främjar 

personlig och demokratisk utveckling.  

Ämnet svenska ska vidare syfta till att utveckla elevernas ”[f]örmåga att läsa, 

arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av 

såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” 

(Skolverket 2011b:2). Den skönlitteratur som eleverna ska arbeta med i svenskämnet 

behöver alltså behandla olika kulturer, människor och livsöden – från olika delar av 

världen.  

2.3 Tidigare forskning  

Inom den svenskdidaktiska forskningen finns åtskillig litteratur som rör läsning av 

skönlitteratur men däremot är det få studier som specifikt inriktar sig på att studera 

skönlitteraturens samband med empatiska och sympatiska förmågor utifrån ett 

didaktiskt perspektiv. Det är vidare ännu svårare att finna didaktisk forskning, såväl 

internationell och nationell, som direkt rör sambandet mellan skönlitterära texter och 

motverkandet av främlingsfientliga och/eller intoleranta attityder.  

Två forskare som dock har behandlat ämnet är Katrina Webber och Christina 

Preston Agiro (2019) som i en artikel diskuterar hur man kan använda skönlitteratur för 

att öka elevernas förståelse för immigranters upplevelser och därmed minska rasistiska 

och främlingsfientliga attityder gentemot dessa. Likt situationen i Europa, menar 

Webber och Preston Agiro (2019:2) att klimatet för invandrare och icke-vita i dagens 

USA är hårt, då högerextrema åsikter och attityder ökar inom media samt inom den 

politiska arenan. De menar att det därför är viktigare än någonsin för lärare att välja 

skönlitteratur som skildrar olika perspektiv i ett försök att utveckla empati och 

förståelse för människor hos eleverna (2019:8). Heather Conrad (2017:67–68) menar att 

ungdomar i USA idag upplever ett ökat hot och en ökad rädsla, framförallt bland 

immigranter, afro-amerikaner och muslimer. Hon menar att läsning kan vara 

betydelsefull i en tid då man kan se en ökning av hatbrott riktade mot flyktingar, 

invandrare, svarta och muslimer: ”Reading fiction cultivates empathy in a way that 
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Internet use cannot. Reading multicultural fiction expands that empathy to a variety of 

people and environments” (Conrad 2017:69). 

Marta Miklikowska (2018, 2017), som forskar om ungdomars attityder mot 

invandrare, menar att sambandet mellan empati och toleranta attityder gentemot 

invandrare och flyktingar är stort. Hon finner evidens för att ungdomars tillgång till nya 

perspektiv kan främja deras empatiska egenskaper och utveckla positiva attityder 

gentemot invandrare och flyktingar (2018:11). Även Christine Jarvis (2012:755) har 

undersökt sambandet mellan empati och skönlitteratur och menar att det behövs fler 

empiriska studier om vilka undervisningskontexter och metoder som bäst främjar 

empati hos ungdomar och vuxna genom skönlitterära texter.  

Sammanfattningsvis går det alltså att finna litteratur som rör sambandet mellan 

skönlitteratur och empati men litteratur som utifrån ett didaktiskt perspektiv behandlar 

hur detta i undervisningssammanhang kan användas för att utveckla empatiska 

förmågor samt motverka främlingsfientlighet och intoleranta attityder hos elever är 

däremot knapphändig, framförallt inom den svenskdidaktiska forskningen. 

2.4 Interkulturellt perspektiv  

I tidigare avsnitt nämndes det att läraren kan påverka elevers monokulturella attityder. 

Förhoppningen med interkulturell undervisning är att läraren utvecklar elevernas 

interkulturella attityder. I detta avsnitt presenteras det hur ett interkulturellt perspektiv 

på litteraturläsning och undervisning i svenskämnet kan leda till utvecklandet av 

kompetenta medborgare i ett mångkulturellt samhälle.   

2.4.1 Interkulturell undervisning 

Intercultural education can work on many fronts as it strives to eliminate prejudice and 

racism by creating an awareness of the diversity and relative nature of viewpoints and thus a 

rejection of absolut ethnocentrism; assists people in aquiring the skills needed to interact 

more effectively with people different from themselves; and demonstrates that despite the 

differences that seem to seperate people, many similarities do, in fact, exist across groups. 

(Cushner 1998:2) 

Det primära syftet med ett interkulturellt arbetssätt i skolan är att motverka alla typer av 

strukturell rasism och stärka positiva attityder till kulturell mångfald (Arneback & Jämte 

2017:184). Enligt det interkulturella perspektivet kan detta uppnås genom att eleverna 

får kontakt med andra kulturer och därmed olika synsätt och perspektiv samt att man 
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genom interkulturell undervisning fokuserar på sådant som binder oss samman som 

människor snarare än det som separerar oss.  

 Det är på det sättet inte endast aktuellt att använda sig av interkulturell 

undervisning på mångkulturella skolor utan också på monokulturella skolor (Arneback 

& Jämte 2017:184). Den monokulturella skolan kan genom interkulturell undervisning 

ta del av de mångkulturella möten som de annars saknar i skolan och genom det öka sin 

kunskap och förståelse av andra kulturer. Den mångkulturella skolan å andra sidan kan 

genom interkulturell undervisning bidra till att den mångkulturella 

elevsammansättningen representeras i undervisningsmaterialet och därmed skapa en 

känsla av tillhörighet hos eleverna. Vidare är främlingsfientlighet och intoleranta 

attityder mot andra grupper än sin egen inte exklusivt inom en viss folkgrupp utan går 

att finna inom alla kulturer varför interkulturell undervisning lämpar sig för alla typer av 

elevsammansättningar (Löwander 2010:7–8). 

Inom den interkulturella undervisningsdiskursen talar man ofta om interkulturell 

kompetens – en kompetens som möjliggör goda förutsättningar att fungera i ett 

mångkulturellt samhälle (Arneback & Jämte 2017:185; Stier & Sandström Kjellin 

2009:121). Den beskrivs på olika sätt inom litteraturen men kan förstås som en förmåga 

att integrera med människor från olika kulturer på ett respektfullt och betydelsefullt sätt 

(Perry & Southwell 2011:455). Emma Arneback och Jan Jämte (2017:186) beskriver 

interkulturell kompetens som något man succesivt utvecklar genom interkulturell 

igenkänningsförmåga (nyfiken och öppen attityd gentemot elevers och vårdnadshavares 

kultur) och interkulturell medvetenhet (förmågan att se sig själv och sin kultur utifrån 

samt kunskaper om olika sätt att förhålla sig till omvärlden). Arneback och Jämte 

(2017:187) menar vidare att ”[o]m det saknas en interkulturell kompetens hos 

personalen riskerar skolan att bli en etnocentrisk verksamhet, där uppfattad svenskhet 

utgör normen”. Men interkulturell undervisning syftar inte bara till att utveckla 

personalens interkulturella kompetens, menar Peter Hobel (2013:234), utan även till att 

utveckla den interkulturella kompetensen hos eleverna.  

2.4.2 Litteraturläsning utifrån ett interkulturellt perspektiv 

Virginia M. Scott och Julie A. Huntington (2002:623) menar att elever genom läsning 

kan utveckla ”C2 competence” vilket innebär ”… the understanding of and attitudes 

about another culture (a second culture) necessary to recognize its value”. Scott och 

Huntingtons modell innebär att eleverna hämtar och samlar information och värderingar 
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om en annan kultur genom litterära texter. De litterära texterna kan alltså fungera som 

en brygga för elevens utvecklande av sin förståelse för andra kulturer än sin egen. Scott 

och Huntington (2002:629) kunde i sin studie bekräfta att: ”literature can be used […] 

to develop students’ empathy for and nonjudgmental evaluation of another culture”. 

Detta innebär att skönlitteratur kan fungera som ett redskap att utveckla elevernas 

interkulturella kompetens och vidare främja toleranta attityder.  

 Vidare har även Brian Hibbs (2016) studerat vilken roll skönlitteraturen kan ha för 

utvecklandet av interkulturell kompetens hos ungdomar och barn. Hibbs menar att han i 

sin studie bland annat kunde finna att:  

… by comparing the life experiences of the characters in both books with their own, students 

established connections between Latinoculture and mainstream American culture by 

recognizing and appreciating important values both cultures share. (Hibbs 2016:16) 

Interkulturell undervisning fokuserar som tidigare nämnt på det allmänmänskliga och 

enligt Hibbs (2016:16–17) tillåter skönlitteraturen eleverna att hitta det gemensamma 

med andra kulturer samtidigt som eleverna också får kunskap och insikt i dessa. Hibbs 

studie (2016:18) pekar på att skönlitteratur kan ha en essentiell roll vid utvecklandet av 

interkulturell kompetens hos barn och ungdomar. Utifrån det interkulturella 

perspektivets grundidéer tyder detta på att skönlitteraturen kan vara ett mycket 

värdefullt redskap utifrån den interkulturella undervisningens mål att främja toleranta 

attityder gentemot kulturell mångfald. 

3 Metod  
I följande avsnitt presenteras studiens metodval, urval, etiska aspekter och analysmetod.  

3.1 Metodval 

För att svara på studiens frågeställningar gjordes en kvalitativ undersökning med hjälp 

av ett elektroniskt frågeformulär. Frågeformuläret gjordes via Googles formulärtjänst 

och svar samlades in under perioden 20 – 29 november 2019. Fördelen med att göra ett 

internetbaserat frågeformulär var att fler svensklärare kunde svara på frågorna 

(Denscombe 2018:264). Nackdelen är att sanningshalten i det som sägs inte kan 

kontrolleras och att möjlighet att ställa följdfrågor inte finns, som vid en intervju ansikte 

mot ansikte (Descombe 2018:265). Men på grund av att studien pågick under slutet av 

gymnasieskolans hösttermin samt jullov gjordes bedömningen att ett internetbaserat 
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frågeformulär skulle resultera i att fler svensklärare skulle kunna medverka i studien då 

ett internetbaserat frågeformulär inte är lika tidskrävande som en intervju. 

Ett självadministrerande frågeformulär har använts. Informanten, oberoende av 

forskaren, har kunnat svara på frågorna i sin egen takt och vid ett tillfälle som 

informanten valt själv (Denscombe 2018:244). Frågeformuläret bestod av sex frågor 

kopplade till studiens syfte, varav fem av dessa var öppna frågor. Öppna frågor innebär 

att informanten har möjlighet att ge ett eget svar och bestämma hur långt svaret ska vara 

(Denscombe 2018:257). Denscombe (2018:244) menar att forskaren på grund av detta 

behöver anstränga sig mer vid analys och tolkning av svar samt att det ofta innebär att 

datainsamlingen kan bli tidskrävande. Men, ”[f]ördelen med öppna frågor är att den 

information som samlas in genom svaren med stor sannolikhet kommer att återspegla 

hela rikedomen och komplexiteten i respondentens synpunkter” (Denscombe 2018:257). 

På grund av detta gjordes bedömningen att öppna frågor lämpar sig bäst för 

föreliggande studie.  

3.2 Urval 

De som var aktuella informanter för föreliggande studie var lärare som undervisade i 

svenska på gymnasiet. För att få lärare i svenska på gymnasiet att medverka i 

enkätundersökningen mejlades 100 svensklärare runt om i Sverige. Mejladresserna har 

hämtats från offentliga hemsidor för gymnasieskolor. Sammanlagt var det 30 

informanter som svarade på frågeformuläret. Av dessa har 28 uppgett att de är behöriga 

att undervisa i svenska på gymnasiet medan två har uppgett att de saknar behörighet. 

Informanterna fick även uppge hur många år de varit verksamma som svensklärare och 

svaren varierar från första terminen till 25 år. Medelvärdet av verksamma år bland 

informanterna är 12,65 år.  

3.3 Etiska aspekter  

Jag har med mitt frågeformulär utgått ifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) och deras 

huvudkrav: 

! Informationskravet: Informanterna har fått information om studiens syfte i en 

presentationstext i den länken som användes för att svara på frågeformuläret.  

! Samtyckeskravet: Eftersom studien gjordes på nätet var det helt upp till 

informanterna om de ville klicka sig vidare på länken för att delta i studien. Det 
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informerades även om frivilligheten att delta och möjligheten att avbryta sitt 

deltagande.   

! Konfidentialitetskravet: På grund av att studien gjordes på nätet har varken jag 

eller någon annan tillgång till personuppgifter som kan identifiera 

informanterna.  

! Nyttjandekravet: Informanternas svar kommer endast användas i 

forskningssyfte. Detta informerades även informanterna skriftligt om.  

3.4 Analysmetod  

Föreliggande studie har använt sig av en tematisk analysmetod för att analysera de 

insamlade svaren. Tematisk analys handlar om att organisera sina fynd, hitta mönster 

och "om att identifiera teman som framträder i den befintliga forskningen” (Descombe 

2018:212). Detta görs för att se om det råder någon allmän enighet bland informanterna, 

vilket, om det gör det, kan leda till att forskaren enklare kan dra vissa slutsatser kring 

situationer eller ämnen som hen undersöker (2018:212). Det kan också innebära att ta 

reda på om och vilka meningsskiljaktigheter som finns samt vad dessa beror på 

(Descombe 2018:212). I föreliggande studie samlades informanternas svar in och 

delades därefter in i teman utefter studiens frågeställningar. Svaren på fråga 1 har 

använts för att diskutera den första frågeställningen: Vilken inställning har lärare till 

svenskämnet som ett demokrati- och värdegrundsämne? Vidare har svaren på frågorna 3 

och 4 använts för att behandla studiens andra frågeställning: Hur upplever svensklärare 

att skönlitterära texter kan bidra till att utveckla elevernas förståelse för andra 

människor? Till sist har informanternas svar på fråga 2, 5 och 6 använts för att svara på 

studiens tredje och sista frågeställning: I vilken omfattning och hur anger de verksamma 

svensklärarna att de arbetar med skönlitterära texter utifrån att motverka 

främlingsfientlighet och intolerans?  

4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten av enkätundersökningen som gjordes för 

svensklärare på gymnasieskolan. Resultatet har kategoriserats utefter studiens 

frågeställningar.  
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4.1 Svensklärares attityder till svenska som demokrati- och 

värdegrundsämne 

I enkätundersökningen ställdes följande fråga: ”Litteratur uttrycker ofta att svenskämnet 

i relation till andra ämnen har ett mer omfattande ansvar i utvecklandet av elevernas 

demokratiska värderingar (Svedner 2011:10; Malmgren 2003; Bergöö & Ewald 2003). 

Vilken inställning har du till svenskämnet som demokrati- och värdegrundsämne?” 

(Bilaga 1). Fyra av svaren har utelämnats då de antingen var svårtolkade eller 

otillräckliga.  

Av tjugosex informanter menar nio att skönlitteratur och diskussion är två 

hörnstenar i utvecklandet av eleverna som demokratiska medborgare. De menar att 

skönlitteratur kan bidra med ingångsportar till samtal och diskussion rörande 

demokratiska ämnen. Två svensklärare skriver:  

Svenskämnet och litteraturen hjälper oss att få världen skildrad ur andras perspektiv. Genom 

att använda litteratur som skildrar normbrytande karaktärer; som skildrar olika typer av 

samhällen och synsätt kan diskussioner kring demokrati och värdegrund genomföras. 

Vår demokratiska tradition har delvis rötter i humanismen som hänger samman med att möta 

olika röster genom litteraturen. Inlevelse i olika mänskliga perspektiv och diskussion om 

värderingar och teorier om verkligheten är en av utgångspunkterna för det fria ordet, den fria 

samhällsdiskussionen och det gemensamma beslutfattandet i en demokrati. Svenskämnet har 

en viktig uppgift genom idéhistoriskt orienterad litteraturundervisning; både för att ge en 

referensbank av mänskliga erfarenheter, sammanhang i vår demokratiska tradition och som 

en bildningsväg till deltagandet i det offentliga samtalet.  

Vidare menar en svensklärare att svenskämnet i demokrati- och värdegrundsarbetet 

är: ”Oerhört viktigt. Språket och hur det används är ett maktmedel. Det har [varit] 

och kommer alltid att vara så”. Ytterligare en informant menar att: ”Inom 

svenskämnet har vi stora möjligheter att möta elever i dessa frågor samt utveckla 

deras tankar inom området”. Resultatet tyder på att sammanlagt tretton informanter 

visar en positiv attityd till svenska som demokrati och värdegrundsämne.  

 Åtta av informanterna menar vidare att svenskämnet inte har någon särställning 

gentemot gymnasieskolans övriga ämnen i frågor som rör demokrati och värdegrund. 

De menar att de gymnasiala ämnena delar ansvaret att i sin utbildning utveckla 

demokratiska medborgare. En informant menar att: ”Jag anser att svenskämnet har 

lika stort ansvar som alla andra ämnen i skolan” och vidare skriver en informant:  
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Jag anser att det bör genomsyra samtliga ämnen i skolan då det står i läroplanen och inte 

kursplanen. Det är något man inte bara plockar upp och har ett moment kring utan det är en 

ständig diskussion som kan genomsyra både läsning, skrivning och muntliga samtal och 

diskussioner 

Ett ytterligare svar lyder som följer: 

Jag tänker spontant att so-ämnena har ett sådant ansvar, men svenska blir lätt ett 

övergripande ämne utan tydligt innehållsfokus. På det sättet har ämnet kanske inte mer 

ansvar men fler möjligheter.   

Till skillnad från de åtta informanter som menar att skolans ämnen bör dela lika på 

ansvaret i att arbeta med demokrati- och värdegrundsfrågor visar denna informant en 

attityd mot so-ämnena som särskilt ansvariga.   

 Slutligen menar två informanter att tiden inte räcker till för att behandla 

värdegrunds- och demokratifrågor i svenskämnet. En menar att: ”Mycket ska med i 

kursen. Ovanstående ämnen kan lätt glömmas bort på grund av tidsbrist.” medan en 

annan skriver: ”Jag anser inte att det finns särskilt mycket utrymme att lägga tid på 

dessa frågor”. Ett svar skiljer sig från övriga då informanten skriver att hen aldrig 

utgår ifrån demokrati och värdegrundsfrågor i sin planering av svenskundervisning: 

Inte så starkt för mig. Man kan säga så här: det är inget jag tänker på alls när jag skapar 

moment och uppgifter men det är klart att om vi diskuterar skönlitteratur så är det naturligt 

att sätta sig in i andra personers sätt att tänka och se på världen vilket ökar ens empati och 

kanske även gynnar demokratin. 

För att sammanfatta visar resultatet två attityder till svenska som demokrati-och 

värdegrundsämne bland svensklärare, med relativt jämn fördelning. Den ena stora 

gruppen har attityden att svenskämnet, framförallt genom skönlitteratur, är av stor 

vikt för elevernas demokratiska utveckling medan den andra gruppen menar att 

svenskämnet inte är ett demokrati- och värdegrundsämne i någon större utsträckning 

än övriga ämnen.  

4.2  Svensklärares attityder till skönlitteratur som ett 

pedagogiskt redskap att främja förståelse för andra människor 

I enkäten ställdes frågan ”Anser du att skönlitteratur spelar en stor roll för elevernas 

förmåga att förstå och känna sympati och empati för andra människor?” (Bilaga 1) Av 

trettio informanter svarade tjugotvå ja och två nej. Resterande sex informanter valde 

möjligheten att ange ett eget svar. En av dessa informanter har angett att hen inte tror 
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att skönlitteratur spelar någon större stor roll för elevernas utveckling av sympatiska 

och empatiska förmågor eftersom de får sina intryck från så många andra plattformar 

än skönlitteratur. Två informanter har istället angett att skönlitteratur kan ha 

betydelse för denna utveckling hos eleverna. En av informanterna menar att en sådan 

utveckling är beroende av ett engagemang hos eleven: ”Både ja och nej. Ja för de som 

involverar sig i läsningen och gör något av den. Nej för motsatsen”. Resterande tre svar 

delar inställningen att skönlitteratur kan hjälpa elever att utveckla empati och sympati 

för andra människor:   

Det är ett sätt att kunna sätta sig in i en annans situation men det är framför allt i verkliga 

händelser som sympatin och empatin visar sig tror jag 

Ja, om vi pratar om skönlitteratur som ett brett begrepp innefattande olika media som film, 

teater m.m. 

I läsakten kan du genom inlevelse nästan bli ett med en annan människas upplevelser. 

Övertagandet av den andres perspektiv är grundläggande för etiken och för att förstå det lästa 

i alla idéhistoriska och estetiska teoriämnen. 

Resultatet visar alltså att svensklärare i stor utsträckning anser att skönlitteratur 

spelar eller kan spela en stor roll när det kommer till elevernas förståelse, empati och 

sympati för andra människor. 

Efterföljande fråga återkopplade till föregående och lyder: ”Om du svarade ja på 

föregående fråga: På vilket sätt kan valet av skönlitteratur ha betydelse för den 

förståelsen av andra människor?” (Bilaga 1). På denna fråga var det ett bortfall om sju 

svar. Fem informanter har inte svarat på frågan och två har hänvisat till tidigare svar 

där det inte framkommer vilket av de tidigare svaren informanten syftade på. Dessa 

svar plockades därför bort.  

Bland de tjugotre svaren återkommer ännu en gång perspektiv som ett centralt 

begrepp. En övervägande del av informanterna betonar att det är perspektivet som är 

viktigt i lärarens val av skönlitteratur – bland annat att eleverna får möta perspektiv 

från olika kulturer och platser men också att eleverna får tillgång till många olika 

perspektiv. En svensklärare menar att olika perspektiv är viktigt eftersom det ”[v]isar 

på gemensamma möjligheter och bekymmer oberoende av var i världen du bor”. En 

svensklärare menar vidare att valet av skönlitteratur kan påverka förståelsen för andra 

människor eftersom ”[r]ätt bok eller text till rätt person/grupp skakar om 

världsbilden” och en annan lärare menar ”[a]tt leva sig in i gripande texter kan ha den 

effekten”.   
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Till skillnad från många av de andra svaren menar en lärare att elevernas 

förmåga att analysera är viktigare än både valet av skönlitterär text eller/och 

perspektiv:  

Genom textsamtal och analytiska verktyg som tema, motiv och perspektiv kan eleverna 

relatera till litteraturens syfte. Ett exempel från min undervisning är att jag arbetat med boken 

”Hönan som drömde om att flyga”. Teman som vi har diskuterat utifrån boken är frihet, 

integritet, adoption, altruism, demokrati och diktatur. Utifrån en saga om en hönas längtan 

efter barn och ett lyckligare liv har vi alltså kunnat diskutera dessa djupa frågor.  

Informanten menar alltså att den skönlitterära texten inte nödvändigtvis behöver ha 

teman som rör främlingsfientlighet, utanförskap, intolerans med mera eftersom elever 

försedda med analytiska verktyg ökar chanserna att närma sig dessa teman oavsett text.   

4.3 Svensklärares användning av skönlitteratur i syfte att 

motverka främlingsfientlighet och intolerans  

I enkäten ställdes frågan: ”Hur kan skönlitteratur på gymnasiet användas i syfte att 

motverka främlingsfientlighet och intolerans?” (Bilaga 1). På denna fråga var det sex 

lärare som menade att man som svensklärare bör välja skönlitteratur som direkt 

behandlar ämnena främlingsfientlighet och intolerans och en lärare menade att en 

kanon av texter som berör temat kunde användas i arbetet emot främlingsfientlighet 

och intolerans. Tretton informanter såg möjligheten att ta del av olika perspektiv som 

särskilt viktigt i motverkandet av främlingsfientliga och intoleranta attityder. De 

menar att det främst är varierade perspektiv från olika kulturer och platser som är 

viktigt i utvecklandet av toleranta åsikter, snarare än att fokusera på att välja texter 

utifrån ett specifikt tema. En lärare kombinerar dock både tema och repertoar: 

”Genom en bred repertoar och allmänmänsklig ingång. Temaarbete är positivt!”. Hen 

menar att det främst är viktigt med en bred läsrepertoar men att temaarbeten som 

direkt fokuserar på ämnena främlingsfientlighet och intolerans kan vara värdefulla. 

Två informanter fokuserade istället på att man i arbetet emot främlingsfientlighet och 

intolerans bör välja skönlitteratur som skildrar historiska händelser. En skriver: 

”Genom att visa på skeenden som varit och vilket pris människorna har fått betala när 

språket använts mot folket”.   

Till skillnad från föregående svar, som främst har fokuserat på valet av 

skönlitteratur menar en informant att öppen diskussion är viktigt. Hen menar att det 

främst är viktigt att som lärare vara transparent i samtal kring texter och att erbjuda 
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eleverna ett tryggt rum att uttrycka sina åsikter i, oavsett om de avviker från 

värdegrunden eller inte:  

Absolut! Men förkunskaper och fördomar kan också påverka läsning i annan riktning än den 

som eftersträvas i värdegrunden. Det är ett tveeggat svärd. Med öppen diskussion där alla 

åsikter stöts och blöts kan många ögon öppnas. 

 Till sist skriver en informant följande: ”Skönlitteratur är ingen 

nyttighetsaccessoar”. Denna attityd till skönlitteratur skiljer sig från resterande svar 

då alla övriga informanter menar att skönlitteratur på olika sätt kan användas för att 

motverka främlingsfientlighet och intoleranta attityder.  

 Enkätens nästsista fråga handlade om hur ofta lärarna själva väljer 

skönlitteratur med tanke på att den delvis ska motverka främlingsfientlighet och/eller 

intolerans (Bilaga 1). Sju av informanterna uppgav att de väljer skönlitteratur med 

detta syfte i åtanke ofta medan sex informanter menar att de väldigt sällan eller aldrig 

gör det. En av informanterna som uppger att hen sällan väljer skönlitteratur utefter 

detta, menar att hen inte gör det på grund av att klassen hen undervisar till stor del 

består av invandrare och en informant menar att hen endast väljer skönlitteratur för 

att motverka främlingsfientlighet och/eller intolerans om behovet anses finnas i den 

aktuella elevgruppen. En av informanterna svarar: ”Jag utgår inte ifrån ett sådant på 

förhand uppställt mål, utan ser sådan förståelse som en insikt som mognar fram 

genom en bred och fördjupad bearbetning av många olika slags mänskliga 

perspektiv”. Denna lärare väljer således inte texter utifrån målet att de ska motverka 

främlingsfientlighet och intolerans, utan menar att detta succesivt utvecklas 

automatiskt hos eleverna genom en bred läsrepertoar och fördjupning i texter.  

Två av lärarna kan uppge en ungefärlig siffra på hur många gånger de väljer 

skönlitteratur med tanke på att den ska motverka främlingsfientlighet och intolerans 

och menar att de gör det minst en gång om året eller en gång i halvåret. En lärare 

skriver som följer:  

Det är inte huvudsyftet med litteraturen jag väljer. Jag väljer främst litteratur som tydligt 

illustrerar de begrepp vi arbetat med. I andra hand väljer jag litteratur som ligger på ”rätt 

svårighetsnivå” för eleverna och i tredje hand väljer jag litteratur med ”bra budskap”. Det 

sista är emellertid något jag alltid har i åtanke.  

Även om läraren menar att hen i valet av skönlitteratur inte huvudsakligen utgår ifrån att 

den ska motverka främlingsfientliga och intoleranta attityder, tyder svaret på att läraren 
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i arbetet med skönlitterära texter ofta har i åtanke att försöka kombinera 

kunskapsuppdraget med värdegrundsuppdraget  

Resterande informanter svarar att de försöker göra det när möjligheten finns 

eller/och att de primärt väljer skönlitterära texter utifrån att skapa läslust hos eleverna 

men att de hoppas att detta även kan leda till diskussioner och insikter runt ämnena 

främlingsfientlighet och intolerans. I det stora hela tyder resultatet på att det inte är 

helt ovanligt att man som svensklärare skiljer på kunskapsuppdraget från 

värdegrundsuppdraget då flera informanter har uppgett att de sällan eller aldrig väljer 

skönlitteratur i syfte att motverka främlingsfientliga och intoleranta attityder – 

attityder vilka alla som arbetar på skolan enligt värdegrunden ska arbeta för att 

motverka. Ett par informanter har också uppgett antal tillfällen de arbetar med sådana 

frågor, vilket tyder på att de väljer specifika tillfällen att arbeta med värdegrunden 

istället för att göra det parallellt med kunskapsuppdraget.    

 Enkätens sista fråga som ställdes var: ”Kan du ge ett eller flera exempel på ett 

skönlitterärt verk som du anser skulle kunna användas i svenskundervisningen på 

gymnasieskolan utifrån skolans mål att motverka främlingsfientlighet och intolerans?” 

(Bilaga 1). Detta gjordes för att se om det i skolan finns någon särskild inofficiell 

kanon lärare använder sig av för att närma sig diskussioner kring främlingsfientlighet 

och intolerans, eller om det finns en bred litteratursyn på vad som kan användas för 

dessa diskussioner. Frågan ställdes även för att se i vilken utsträckning svensklärare 

väljer skönlitteratur som utspelar sig utanför Europa eller som är skrivna av 

utomeuropeiska personer.  

 Sammanlagt har 26 svensklärare angett 65 skönlitterära titlar och av dessa var 

det endast sju verk som återkom hos mer än en lärare, vilket visar på en relativt bred 

litteraturkanon hos svensklärare. De verk som återkom var romanerna Pojkarna 

(2011), Jag heter inte Miriam (2014), Djurfarmen (1946), När hundarna kommer 

(2015), Stjärnlösa nätter (2011), Frankenstein (2014), Ett öga rött (2003), Gul 

utanpå (2013) och novellen Elixir (2014). Samtliga verk är skrivna av europeiska 

författare. Av de 65 verken informanterna angett är det endast 18 som är skrivna av 

författare med utomeuropeiskt ursprung och av dessa är det endast två 

sydamerikanska författare, en ursprungsamerikan och slutligen en afrikansk 

författare. Vidare är fyra av de 18 författarna svenska författare med utomeuropeiskt 

ursprung - två med ursprung från Mellanöstern, en från Asien och en från 

Sydamerika. Resterande av de 18 författarna är amerikanska. Det ska tilläggas att 
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även om USA inte ligger i Europa så ingår det i den västerländska kulturen då 

Amerikas traditioner och kulturer grundar sig på västerländska normer. Det är således 

endast fyra författare vars bakgrunder inte är präglade av västerländska traditioner 

och kulturer. Vid en närmare titt på författarna bakom de 65 verken kan man också se 

att endast nio av dessa är icke-vita. Och förutom att de flesta av författarna är vita 

och europeiska eller amerikaner så utspelar sig endast 21 verk utanför Europa, varav 

tio i USA. Detta innebär att endast elva verk utspelar sig utanför Europa eller USA.  

4.4 Sammanfattning resultat 

Resultatet kunde avslöja en tudelad uppfattning hos svensklärare om huruvida det 

föreligger något särskilt ansvar på svenskämnet som demokrati- och värdegrundsämne. 

Den ena stora gruppen anser att svenskämnet – med språkets och skönlitteraturens 

möjligheter – medför ett särskilt ansvar att främja personlig och demokratisk utveckling 

hos eleverna, medan den andra gruppen inte anser att ett sådant ansvar föreligger i 

svenskämnet i större utsträckning än övriga gymnasieämnen. Resultatet kunde vidare 

avslöja att svensklärare ser skönlitteratur som särskilt viktig i arbetet med att främja 

förståelse för andra människor hos eleverna och skönlitteratur präglad av varierade 

perspektiv och representation återkom som de främsta framgångsfaktorerna vid ett 

sådant arbete. Skönlitteraturens tillgång till olika perspektiv var vidare även det som 

flera svensklärare ansåg särskilt värdefullt i syftet att skönlitteraturen ska motverka 

främlingsfientliga och intoleranta attityder. Det framkom dock skillnader i hur ofta 

svensklärare utgår ifrån att skönlitteraturen ska motverka sådana attityder. Vissa lärare 

menar att de kontinuerligt utgår ifrån att skönlitteraturen delvis ska motverka 

främlingsfientlighet och/eller intolerans, vissa uppgav istället att de aldrig utgår ifrån att 

skönlitteraturen ska motverka sådana attityder, medan andra planerar en specifik 

tidsrymd åt ett sådant arbete. Det fanns också de svensklärare som menar att de på 

grund av tidsbrist inte allt för sällan behöver bortprioritera arbetet med 

värdegrundsfrågor. Slutligen, i fråga om vilka skönlitterära verk svensklärare anser 

skulle kunna användas i syfte att motverka främlingsfientlighet och intolerans kunde 

studiens resultat avslöja att svensklärare i stor utsträckning anger skönlitteratur skriven 

av västerländska författare och/eller som utspelar sig inom Europa eller i Amerika  
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5 Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 

Den första frågan uppsatsen ställde var vilken attityd svensklärare har till svenskämnet 

som demokrati- och värdegrundsämne. Resultatet visade att tio av informanterna verkar 

dela Per Olof Svedners (2011:10) uppfattning om att svenskämnet delvis handlar om att 

utveckla elevernas demokratiska förmågor. Men även om det var flera lärare som delade 

uppfattningen att svenskämnet har ett större ansvar än vissa andra ämnen att utveckla 

demokratiska färdigheter hos eleverna menade sju att det inte föreligger något sådant 

särskilt ansvar hos svenskämnet utan att alla gymnasieämnen delar detta ansvar. 

Huruvida svenskämnet har något större ansvar är andra ämnen är svårt att svara på. Då 

det endast är läroplanen för gymnasieskolan och inte kursplanen i svenska som 

uttrycker att undervisningen ska behandla demokrati- och värdegrundsfrågor ligger 

således egentligen inget ansvar på svenskämnet att behandla dessa frågor i större 

utsträckning än något annat ämne. Men samtidigt är röster inom svenskdidaktisk 

forskning betydligt tydligare med att syftet med svenskämnet delvis är att utveckla 

elevernas demokratiska färdigheter (Ask 2011; Per Olof Svedner 2011; Bergöö & 

Ewald 2003). Förutom delade meningar om huruvida svenskämnet har en särställning i 

utvecklandet av elevernas demokratiska förmågor tyder resultatet på att det inte är helt 

ovanligt för svensklärare att isolera kunskapsuppdraget från 

värdegrunds/demokratiuppdraget genom särskilda dagar/veckor avsatta för 

värdegrundsarbete och att vid tidsbrist uppleva att man behöver prioritera 

kunskapsuppdraget före värdegrundsuppdraget. Joakim Ekman och Lena Pilo 

(2012:100) menar att det som lärare är lätt att utgå ifrån att värdegrundsfrågor behandlas 

inom skolans organiserade arbete för att motverka intolerans och främlingsfientlighet. 

Risken blir då att lärare prioriterar sitt ämnes centrala innehåll trots att ”Skolverket 

menar att demokratiuppdraget inte får isoleras eller avskiljas från kunskapsuppdraget.” 

(Ekman & Pilo 2012:100). Eftersom resultatet tyder på att det finns brett skilda 

tolkningar av vilken roll värdegrund- och demokratiuppdraget har i svenskämnet bör 

möjligtvis detta göras tydligare i kursplanen.  

Studien ställde vidare frågan hur skönlitterära texter kan användas till att 

motverka främlingsfientlighet och intolerans hos eleverna.  Resultatet visade att tretton 

lärare menar att skönlitteraturens tillgång till olika perspektiv är viktig för att ett sådant 

arbete ska vara framgångsrikt. När det kommer till interkulturell undervisning har olika 
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perspektiv och representation en nyckelroll. Arneback och Jämte (2017:187–188) menar 

enligt det interkulturella perspektivet att skolan och lärare behöver se över huruvida och 

i vilken omfattning material och läromedel är förankrade i etnocentriska (svenskhet) 

och/eller eurocentriska (västerländska) normer. De menar att skolan undviker sådana 

normer genom att cementera representationen på skolan, vilket delvis kan göras genom 

att utveckla ett undervisningsinnehåll där olika kulturer och människor blir 

representerade. Förutom representation har skönlitteraturens möjligheter till att finna det 

gemensamma med andra kulturer en central roll för den interkulturella undervisningen 

(Brian Hibbs 2016; Cushner 1998). Det var endast en lärare vars svar tydde på att hen 

implementerar ett djupare interkulturellt förhållningssätt till skönlitterär läsning då 

denna uppgav att man med skönlitteratur som medel kan identifiera det 

allmänmänskliga. Bland övriga informanter tydde resultatet på att man i stor 

utsträckning ansåg att olika perspektiv är viktiga då det tillåter eleverna att uppleva 

världar och kulturer som skiljer sig från våra egna. Utifrån detta kan ett interkulturellt 

arbetssätt hindra svensklärare från att gå i vad Jonas Stier och Margareta Sandström 

Kjellin (2009:127) benämner som ”(O)likhetsfällan” – att interkulturella möten och 

samspel tenderar att fokusera på skillnader snarare än likheter. Det interkulturella 

perspektivet menar att en förståelse för våra likheter snarare än våra olikheter i större 

utsträckning främjar toleranta attityder gentemot mångkulturalitet.   

Men även om många av informanterna visade en förståelse för att representation i 

skolan är viktigt och uppgav att olika perspektiv är centrala för elevernas utveckling av 

toleranta attityder kunde studiens resultat avslöja att svensklärare i valet av skönlitterära 

författare i stor utsträckning utgår ifrån eurocentriska normer. Arnebäck och Jämte 

(2017:172) menar att lärarnas val av litteratur som i stor utsträckning är skriven av 

europeiska och/eller vita författare inte på något sätt behöver vara ett medvetet val, utan 

snarare att lärarna själva är produkter av eurocentriska ideal och normer. Vithetsnormen 

gör sig ytterligare påmind vid granskning av resultaten då båda de två postkoloniala 

verken som fanns med bland lärarnas val av skönlitteratur är skrivna av vita författare. 

Även om dessa texter också kan tillföra något till den postkoloniala debatten bidrar 

detta till djupt rotade strukturer i det västerländska samhället där vitas röster hörs mer 

än svartas, trots att det handlar om vita människors svåra övergrepp mot svarta.  

Det finns dock ingenting som säger att skönlitteratur skriven av västerländska 

och/eller vita författare inte kan skildra icke västerländska kulturer eller behandla teman 

som rör främlingsfientlighet och intolerans. Utan studiens resultat tyder snarare på att 
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svenskläraren behöver vara transparent och medveten i sitt val av skönlitteratur för att 

undvika att den utmärks av en allt för stark europeisk norm eftersom en europeisk norm 

bidrar till upprätthållandet av fördomar om människor som inte ingår i den normen 

(Arneback och Jämte 2017:173). Skulle lärarens val av skönlitteratur, även den som 

är vald i syfte att motverka främlingsfientlighet och intolerans, sakna representation 

riskerar den således att främja intoleranta och främlingsfientliga attityder snarare än 

att motverka dem.  

Förutom att fråga hur skönlitteratur kan användas för att motverka 

främlingsfientlighet och intolerans ställdes frågan i vilken utsträckning informanterna 

själva valde skönlitteratur utifrån detta. Resultatet visar att svensklärare i praktiken inte 

sällan prioriterar bort arbete med skönlitteratur utifrån värdegrundsfrågor. Endast sju 

informanter uppgav att de implementerar dessa frågor regelbundet i valet av och arbetet 

med skönlitteratur medan sex informanter uppgav att de sällan eller aldrig använder sig 

av skönlitteratur i syfte att motverka främlingsfientlighet och intolerans. Också flera av 

studiens informanter uppgav att de endast behandlar skönlitteratur utifrån dessa frågor 

om de finner tid till det.  Men att som svensklärare aldrig eller sällan utgå från att 

skönlitteraturen ska leda till ökade insikter när det kommer till mångfald, rasism och 

främlingsfientlighet avviker från kursplanens ämnesmål eftersom Skolverket menar att 

skönlitteraturen ska leda till en ökad förståelse för andra människors livsvillkor och 

erfarenheter (2011b). Detta tyder återigen på att kursplanen skulle kunna förtydligas, 

denna gång i samband med vilket syfte och vilken roll skönlitteraturen ska ha i 

svenskämnet.  

Avslutningsvis, att motverka främlingsfientlighet och intolerans är för det svenska 

samhället idag mycket angeläget eftersom Sverige idag är ett multikulturellt samhälle 

som eleverna behöver lära sig att fungera i (Stier & Sandström Kjellin 2009:119). Då 

resultatet visade att svenskläraren i valet av skönlitteratur tenderar att utgå ifrån 

eurocentriska normer skulle ett interkulturellt förhållningssätt till sin undervisning 

gynna svenskläraren i arbetet att motverka främlingsfientlighet och intolerans hos 

eleverna. 

5.2 Sammanfattning  

Studien har kunnat visa att det i stor utsträckning både finns en positiv inställning till 

och en ambition hos svensklärare att motverka främlingsfientlighet och intolerans 

genom skönlitteratur. Samtidigt tyder resultatet på att svensklärare i stor utsträckning 
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väljer skönlitteratur som utspelar sig i västerländska länder och/eller skriven av 

västerländska författare, vilket i sin tur skulle kunna bidra till ökade fördomar mot 

grupper och människor som inte lever upp till västerländska normer. Utifrån det 

interkulturella perspektivet är det sålunda inte berättelsen i sig som är viktigast vid 

ambitionen att använda skönlitteratur som ett redskap att motverka främlingsfientliga 

och intoleranta attityder, utan att skönlitteraturen reflekterar den kulturella mångfald 

som återfinns inte bara i det svenska samhället, utan också i världen. 

5.3 Vidare forskning 

För vidare forskning hade en mer övergripande studie över svensklärares litteraturval 

varit intressant för att se om det faller i linje med dem resultat som föreliggande studie 

kunnat visat. Det skulle vara intressant att se hur pass rotat det svenska skolsystemet är i 

västerländska och europeiska normer och huruvida de krav kursplanen ställer på 

författarskap och skönlitteratur från olika delar av världen efterlevs av undervisande 

lärare i ämnet.  

 Avslutningsvis hade en studie av främlingsfientliga och intoleranta attityder i 

samband med skönlitterär läsning i undervisningssammanhang varit intressant att 

utforska vidare, i synnerhet i relation till hur pass rotad skönlitteraturen läraren väljer är 

i västerländska normer och traditioner.  
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