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Abstract 

Denna studies syfte är att, utifrån intervjuer med fyra gymnasielärare i svenska och fyra 

svensklärarstudenter, undersöka deras syn på och erfarenheter av icke-västerländsk 

litteratur i svenskundervisningen samt hur de resonerar vid litteraturval. Utifrån Martha 

C. Nussbaums teori om att utbilda världsmedborgare med narrativ fantasi analyserades 

det kodade materialet. Av resultatet framkom att lärare såväl som lärarstudenter visar en 

positiv inställning till att inkludera icke-västerländsk litteratur i undervisningen, trots 

liten erfarenhet i ämnet, men att bristande kunskaper, tidsbrist och böckers tillgänglighet 

var orsaker till att det valdes bort. Resultaten visade även att ämneslärarutbildningen till 

viss grad har anpassats i takt med globaliseringen för att tillgodose studenter kunskaper 

i ämnet, men att studenterna saknar didaktiska verktyg för hur icke-västerländsk 

litteratur kan användas i skolundervisningen. Även lärarna beskriver behov av  

fortbildning, som inbegriper förslag på icke-västerländsk litteratur och hur den kan 

implementeras i undervisningen.  
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1 Inledning 

I skolans värdegrund beskrivs att skolan ska ”bidra till att elever får en identitet som kan 

relateras inte enbart till det specifikt svenska, utan också det nordiska, det europeiska 

och ytterst det globala” (Skolverket 2011). Även i det centrala innehållet för kurserna 

Svenska 1 och Svenska 2 ges riktlinjer om att undervisningen ska innefatta litteratur 

från olika kulturer, samt behandla svenska och internationella författarskap (Skolverket 

2011). Ett sätt att nå internationella författarskap och verk från olika kulturer skulle 

således kunna göras genom att inkludera icke-västerländsk litteratur i undervisningen, 

och det är därmed av intresse att undersöka hur lärare och lärarstudenter ser på detta. 

Med icke-västerländsk litteratur1 avses i den här kontexten litteratur som har skrivits 

”bortom västerlandets kulturella och språkliga horisont” (Bergsten & Elleström 

2004:41). Vilken litteratur som ska inkluderas i undervisningen är, baserat på 

Skolverkets (2011) anvisningar, relativt fria för lärare att själva avgöra. Enbart i kursen 

Svenska 2 ges riktlinjer om att specifikt ”dansk och norsk skönlitteratur” (Skolverket 

2011) ska ingå.  

Att elever i undervisningen får möta litteratur från olika delar av världen och 

därigenom tillägna sig kunskap om och förståelse för omvärlden, har visat sig vara en 

betydelsefull del i deras identitetsutveckling och känsla av tillhörighet (Bourn 2008). I 

likhet med de skrivningar som återges i Lgy11 ska elever ges möjlighet att utveckla ”en 

trygg identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 

kulturarvet” (Skolverket 2011). Därigenom stärks elevers förmåga att ”förstå och leva 

sig in i andras villkor och värderingsgrunder” (Skolverket 2011). Baserat på att vi idag 

lever i ett mångkulturellt samhälle är det relevant att ställa sig frågan vems kulturarv 

som representeras i klassrummet. Att skolan utformas i takt med globaliseringen och tar 

hänsyn till den kulturella mångfalden i samhället är högst relevant (Fiedler 2008). 

Fiedler (2008) belyser vikten av att undervisningen baseras på ett mångfaldsperspektiv, 

där undervisningen tar avstamp inte enbart i ett västerländskt perspektiv utan även 

innefattar ett kritiskt förhållningssätt gentemot egna normer och den egna kulturen.  

 
1 Benämningen icke-västerländsk litteratur är till viss del problematisk, vilket jag är medveten om. Definitionen är 
dock den mest lämpade för att förstå skillnaden mellan den västerländska litteraturens roll i klassrummet och den 

övriga världens litteratur. Bergsten & Elleström (2004:41) använder begreppet utomeuropeisk litteratur, men då jag 
vill belysa att även litteratur från exempelvis Nordamerika har influerat västerländsk kultur, är begreppet icke-
västerländsk mer täckande för den innebörd som avses här. Till begreppet västerländsk litteratur hör därmed litteratur 
sprungen främst ur Europa och Nordamerika. Västerländsk litteratur innefattar även litteratur som har etablerats i 

västvärlden.  
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Utifrån denna inledning ställs då frågan hur svensklärare och svenslärarstudenter 

förhåller sig till användandet av icke-västerländsk litteratur i undervisningen, samt vilka 

kunskaper lärarstudenter ges i sin utbildning för att genomföra en undervisning med 

icke-västerländsk litteratur. Forskning i ämnet inriktas främst på den verksamme 

lärarens syn på och erfarenheter av icke-västerländsk litteratur och litteraturval, men lite 

har forskats om lärarstudenters syn på detsamma.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med undersökningen är att utforska fyra lärarstudenters och fyra gymnasielärares 

syn på och erfarenheter av icke-västerländsk litteratur i klassrummet. Därigenom vill jag 

undersöka om det finns tendenser till diskrepans i svensklärarnas och 

svensklärarstudenternas förhållningssätt till icke-västerländsk litteratur. Syftet ämnar 

besvaras utifrån följande frågeställningar:  

- Vilka erfarenheter av icke-västerländsk litteratur har lärare och lärarstudenter 

från sin ämneslärarutbildning? 

- Hur förhåller sig lärare och lärarstudenter till icke-västerländsk litteratur i 

undervisningen?  

- Hur resonerar lärare och lärarstudenter om eventuella möjligheter och hinder i 

arbetet med icke-västerländsk litteratur?  

- Hur motiverar lärare och lärarstudenter val av litteratur i undervisningen? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

Följande kapitel behandlar ämnets anknytning till skolans styrdokument samt 

presenterar relevant tidigare forskning för undersökningens syfte. Kapitlet avslutas med 

en presentation av studiens teoretiska utgångspunkt.  

2.1 Skolan, styrdokumenten och interkulturell pedagogik 

I de inledande delarna av Lgy11 beskrivs skolan som en social och kulturell mötesplats 

(Skolverket 2011). I en allt mer globaliserad värld är det relevant att skolan bidrar till att 

elever ges möjlighet att utveckla förståelse för andra människor och kulturer. I 

svenskämnets syftesbeskrivning klargörs det att skönlitteraturen ska bidra till elevers 

”förståelse av andra människors erfarenheter [och] livsvillkor” (Skolverket 2011) samt 

ge dem nya perspektiv. Skolan ska bidra till att utbilda demokratiska medborgare i 

enlighet med skolans demokratiuppdrag och värdegrund. För att nå dessa skrivningar i 
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styrdokumenten kan förslagsvis icke-västerländsk litteratur inkluderas, och det är 

därmed av intresse av att undersöka hur lärare och lärarstudenter resonerar om dess 

plats i undervisningen.  

 En stor del av svenskämnet är att läsa skönlitteratur. I Sverige existerar ingen 

uttalad skolkanon, men däremot finns antydningar redan i svenskämnets 

syftesbeskrivning om att ”centrala svenska och internationella verk” (Skolverket 2011) 

ska behandlas. Vad som avses med centrala verk är tolkningsbart och upp till varje 

enskild lärare att avgöra, liksom vilka verk som inkluderas i undervisningen. Det är 

därmed upp till varje lärare att hålla sig uppdaterad i litteraturen. Däremot hävdar 

Svedner (2011) att lärare ofta fostras in i en outtalad kanon genom sin lärarutbildning 

och de antologier och läromedel som finns tillgängliga på arbetsplatsen. De verk som 

lärare kommer i kontakt med under sin utbildning, utgör en grund för litteratur som de 

kan komma att använda sig av i undervisningen. Problematiken menar Svedner (2011) 

grundar sig i att utbildningen främst baseras på ett västerländskt perspektiv och att 

lärare därmed inte ges tillräckliga kunskaper om alternativa verk att inkludera. Detta blir 

relevant sett utifrån ett mångkulturellt klassrum, där alla elever ska ges möjlighet att 

möta det egna kulturarvet. Följaktligen begränsas innehållet till viss del till följd av att 

en implicit skolkanon huvudsakligen består av västerländsk litteratur (Brink 2006a). 

Därigenom blir det relevant att undersöka huruvida ämneslärarutbildningen bidrar med 

de didaktiska verktyg som lärare behöver för att kunna genomföra en undervisning där 

icke-västerländska verk ingår.  

 I den första delen av Lgy11, som behandlar skolans värdegrund, uttrycks att 

gymnasieskolans uppdrag ska innefatta ett internationellt perspektiv, tänkt att bidra till 

att eleverna utvecklar en förståelse för kulturell mångfald (Skolverket 2011). Ett sätt att 

inkludera det internationella perspektivet är att undervisningen grundar sig i en 

interkulturell pedagogik som förespråkas av bland annat Lorentz (2009). Med 

interkulturell pedagogik avses att lärare i sin undervisning förhåller sig till samhällets 

kulturella mångfald. Detta görs genom att undervisningen genomsyras av ömsesidig 

respekt, demokrati och tolerans, vilka också utgör en viktig grund för skolans 

demokratiuppdrag (Lorentz 2009; Skolverket 2011). Den interkulturella pedagogiken 

blir väsentlig i skolans demokratiska uppdrag och måste ses som ett ständigt närvarande 

förhållningssätt, snarare än som ett eget ämne eller ett tematiskt inslag i undervisningen 

(2009).  
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2.2 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som kan vara relevant för studiens syfte, med 

avstamp i en presentation av icke-västerländsk litteraturs utrymme i klassrummet och en 

kort diskussion om kanonbegreppet. Därefter presenteras tidigare forskning om lärares 

och lärarstudenters tankar om litteraturval i undervisningen.  

2.2.1 Varför icke-västerländsk litteratur i klassrummet?  

I svenskämnets ämnesbeskrivning står det att eleven ”med hjälp av skönlitteratur, texter 

av olika slag och typer av medier lär […] känna sin omvärld, sina medmänniskor och 

sig själv” (Skolverket 2011). Av citatet framkommer litteraturens möjligheter att låta 

eleverna vidga sina perspektiv för såväl omvärlden som för andra människor. Petersson 

(2011) skriver att ”behovet av att människor med olika kulturell bakgrund samarbetar 

har kanske aldrig varit större, inte heller behovet av att förstå andra kulturer än den 

egna” (2011:14). Behovet kan påstås vara större till följd av att samhället globaliseras 

allt mer och ett mångkulturellt samhälle bidrar till att eleverna möter fler kulturer än 

enbart den egna. Citatet visar således det ansvar som ligger hos läraren att tillgodose 

detta behov i undervisningen, där förslagsvis litteraturen skulle kunna vara en 

utgångspunkt. Litteraturen möjliggör ett perspektivbyte, där elevers erfarenhetsvärldar 

utvecklas i form av att de berikas med erfarenheter av och kunskaper om andra 

människors livsöden och andra kulturer än den egna (Svedner 2011:45). Vidare kan 

litteraturen genom att bidra med nya perspektiv öka elevers ”förståelse för kulturell 

mångfald” (Svedner 2011:45). Genom en inkludering av icke-västerländsk litteratur 

kommer eleverna i kontakt med litteratur som de annars kanske inte är vana vid, vilket i 

sin tur kan bidra till ökad förståelse av och ökad medvetenhet för världen. Icke-

västerländsk litteratur kan bidra till att skildra en mer nyanserad bild av andra kulturer, 

än om dessa kulturer gestaltas utifrån enbart ett västerländskt perspektiv.   

 I en studie av icke-västerländsk litteratur är det av betydelse att lyfta 

kanonbegreppet. Kanonbegreppet definieras av Bergsten och Elleström (2004) i termer 

av normer som ”återspeglar […] en kollektiv åsikt med giltlighet under längre tid” 

(2004:31). Vidare hävdar Bergsten och Elleström (2004) att föreställningar om nationell 

litteratur och dess egenart fortfarande florerar i samhället, vilket får konsekvenser i det 

globala samhälle vi lever i. En litterär kanon består till största delen av västerländska 

verk och bidrar till att många lärare och lärarstudenter redan i sin gymnasiala utbildning 

påverkas av kanonstrukturer (Brink 2006a; Svedner 2011). Kanonbegreppet 
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problematiseras av Leppänen och Lundahl (2009) som å ena sidan belyser vikten av att 

det finns en kanon för att säkerställa kvalitet i exempelvis undervisningsinnehåll, å 

andra sidan behöver kanon vara föränderlig och kunna anpassas till vår samtid för att 

vara fortsatt relevant. Att enbart förhålla sig okritisk till kanon och fortsätta läsa dess 

verk bidrar till att de västerländska verken bekräftas ytterligare (2009). En betydelsefull 

del i kanons roll, menar Leppänen & Lundahl (2009), är att skildra det som är 

representativt för vårt samhälle, men det faktum att majoriteten av kanonförfattarna är 

västerländska, vita män fastslår att den behöver ifrågasättas och utvidgas ytterligare 

(Leppänen & Lundahl 2009; Brink 2006a). På så sätt kan en implicit skolkanon vara 

problematisk, då den i en global värld inte är tillräcklig för att vara allmängiltlig och 

representativ för dagens samhälle. Däremot fungerar den väl för att illustrera och 

problematisera hur litteraturfältet har sett ut historiskt, eftersom undervisningen enligt 

styrdokumenten även ska behandla verk från olika tider. Benämningen implicit 

skolkanon används med syftet att det i Sverige inte existerar någon officiell kanon som 

lärare ska förhålla sig till i undervisningen. I denna kontext innefattar benämningen de 

västerländska verk som ansetts betydelsefulla för svensk såväl som västerländsk kultur 

och som finns etablerade i läromedel, vilka ligger till grund för lärares undervisning. 

Tidigare har debatten behandlat kanons avsaknad av kvinnliga författare, men nu börjar 

debatten istället att röra sig mot att behandla icke-västerländska verks uteblivna plats 

(Bergsten & Elleström 2004). Mot bakgrund av kanons exklusivitet är det relevant att 

svensklärare och lärarstudenter uppmärksammar vilka verk de använder i sin 

undervisning och den bild som litteraturen förmedlar till eleverna, vilket min studie 

ämnar belysa. Tidigare forskning om kanon blir relevant för studien då kanons 

exklusivitet kan vara en tänkbar förklaring till att icke-västerländsk litteratur i mindre 

utsträckning implementeras i såväl gymnasieundervisningen som i 

ämneslärarutbildningen.  

2.2.2 Bakomliggande faktorer till val av litteratur 

Flera forskare har under senare år hävdat vikten av ytterligare studier om lärares motiv 

för den litteratur de väljer att ta upp i undervisningen (Lundström 2007; Linnér & 

Westerberg 2009). Många faktorer ligger till grund för val av litteratur som inkluderas i 

undervisningen, där inte minst den egna lärarutbildningen, styrdokument, 

kanonstrukturer och läromedel kan forma lärare till att använda viss litteratur 

(Lundström 2007; Bergman 2014; Linnér & Westerberg 2009). Denna påverkan kan 
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även benämnas nedsippring (Brink 2006a). Det blir följaktligen problematiskt, menar 

Bergman (2014) då lärarutbildningen och de läromedel och antologier som finns 

tillgängliga på skolor många gånger utgår från ett västerländskt perspektiv, vilket kan 

förklara varför icke-västerländsk litteratur många gånger uteblir (Bergman 2014; Brink 

2006b). Ytterligare en faktor som kan påverka lärares litteraturval är elevers intressen 

och behov (Linnér & Westerberg 2009). Bergmans (2014) studie visar att lärare väljer, 

på grund av okunskap och tidsbrist, många gånger litteratur de redan har kännedom om. 

Det resulterar främst i västerländska verk, eftersom lärarna hävdar att det är 

tidskrävande att hitta alternativa texter. Bergman (2014) konstaterar att många lärare 

uttrycker en vilja att inkludera litteratur som möjliggör en breddning av perspektiv och 

mångfald, men att ovannämnda faktorer påverkar vilka verk som slutligen väljs. Då 

mycket av den forskning som presenterats ovan utkom innan införandet av Lgy11 är det 

intressant att undersöka huruvida några förändringar i såväl ämneslärarutbildningen som 

yrkeslivet har skett till följd av de senaste decenniernas ökade globalisering. 

 Vidare har Sarland (1991) närmare undersökt vilka faktorer som ligger till grund 

för lärares val av litteratur i undervisningen och kategoriserat dem i följande 

sammanställning:  

1. Tillgång och användbarhet 

2. Lärares egna preferenser 

3. Mottagarinriktat (texter väljs för att tilltala elever) 

4. Utveckling av eleverna och/eller deras läsning  

5. Böckernas kvalitet  

6. Böckernas förmåga att överföra högkulturen  

     (Sarland 1991:6) 

Kategorierna visar likheter med de faktorer som tidigare belysts av forskning, där främst 

mottagarinriktning, lärares preferenser och böckernas förmåga att överföra högkultur är 

återkommande motiv. De kategorier som däremot inte framträder i tidigare forskning är 

böckernas kvalitet och utvecklandet av eleverna och deras läsning. De olika motiven 

som har presenterats ovan används i min studie för att hitta gemensamma eller 

särskiljande drag i svensklärares och lärarstudenters tankar om litteraturval, men istället 

med inriktning på icke-västerländsk litteratur.  

Det har dessutom skrivits studentuppsatser i ämnet som är av relevans för studiens 

syfte. Exempelvis undersöker Olofsson (2015) hur mångkultur avspeglas i gymnasiets 
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litteraturundervisning och även Elmersson (2017) undersöker lärares förhållningssätt till 

icke-västerländsk litteratur. Resultaten visar att lärare i viss mån använder sig av 

litteratur från andra delar av världen, men att svårigheterna består i bristande 

ämneskunskaper och tidsbrist (Olofsson 2015). Elmerssons (2017) undersökning visar 

dessutom att lärare i sina resonemang om icke-västerländsk litteratur återkommer till 

skolkanon och hur denna blir en trygghet i val av litteratur. Det som jag kan bidra med 

på forskningsfältet är att fördjupa bilden av svensklärares förhållningssätt och ge en 

inblick i vilka förutsättningar lärarstudenter ges i sin utbildning för att kunna genomföra 

undervisning i icke-västerländsk litteratur.  

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

I Cultivating Humanity – a classical defense of reform in liberal education (1997) 

redogör Martha C. Nussbaum för behovet av att skapa världsmedborgare2. I takt med att 

världen förändras behöver skolan utformas för att utbilda elever som kan fungera som 

kritiska medborgare i en global värld. Med grund i de tidigare redovisade 

styrdokumenten uttrycks att eleverna först bör ha en ”trygg identitet och medvetenhet” 

(Skolverket 2011) om det egna kulturarvet, och att det därefter blir det möjligt att 

förhålla sig till och förstå ”andras villkor och värderingsgrunder” (Skolverket 2011). 

Nussbaum (1997) menar att det blir relevant att eleverna inte enbart utvecklar en kritisk 

förmåga, utan även förmågan att känna empati och förståelse för andra människor, 

vilket också uttrycks som centrala begrepp i styrdokumenten för svenskämnet.  

 För att bli en världsmedborgare, eller utbilda världsmedborgare, introduceras tre 

kunskapskriterier som ska tas hänsyn till. För det första måste ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot egna normer och egna traditioner utvecklas. På så sätt 

uppmanas ett ifrågasättande förhållningssätt som inte tar auktoritära föreställningar för 

givna, utan ställer krav på att eleven självständigt förhåller sig kritisk till 

informationsflödet. Här blir lärarens roll betydelsefull, då det handlar om att ständigt 

våga utmana elevers fördomar och normer. Lärarens roll i förhållande till 

demokratifostran beskrivs i termer av ”a gadfly on the back of a noble but sluggish 

horse” (1997:10) som kontinuerligt ska sticka sina elever, i metaforisk mening, för att 

utmana deras fördomar och skapa tillfällen för ifrågasättande. Det är en tidskrävande 

process och det är viktigt att läraren inte avskräcks av att inkludera exempelvis svåra 

 
2 Nussbaum utgår i sin teoretiska redogörelse från ett amerikanskt perspektiv, vilket är betydelsefullt att beakta vid 

tolkningen av materialet. Amerikanska lärare kan, till skillnad från svenska lärare, ha ett annat förhållningssätt och en 
annan auktoritet i frågor som exempelvis vilken litteratur som kan inkluderas i undervisningen.   
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ämnen eller diskussioner. Det andra kriteriet är att vara medveten om sin egna 

anknytning till omvärlden och hur alla världens människor är sammanlänkande med 

varandra (1997). I utbildandet av världsmedborgare ställs lärare inför uppgiften att 

skapa en medvetenhet hos eleverna, vilket kan göras genom att utveckla deras narrativa 

fantasi. Litteraturens möjligheter innebär att läsaren får leva sig in i andra människors 

liv och erfarenhetsvärldar. Narrativ fantasi bidrar till att eleverna genom litteraturen, tar 

till sig nya erfarenheter som de sedan kan ha användning av genom livet. Dessutom 

hjälper den läsaren, i det här fallet eleven, att öka sin medvetenhet om andra människor 

eller andra kulturer och kan samtidigt leda till en ökad empati (Nussbaum 1997). En 

problematik som kan uppstå i arbetet med icke-västerländsk litteratur är att det lästa 

innehållet kan förstås utifrån elevers tidigare erfarenheter. Det kan leda till att 

exempelvis fördomar eller stereotypa föreställningar befästs, snarare än motverkas 

(1997).  

 En grundläggande del i att förstå människor från andra kulturer är att börja i 

litteratur som inte tillhör den västerländska kulturen. Först då kan eleven tillägna sig 

kunskaper om en kultur och därigenom öka sin förståelse för exempelvis hur världens 

befolkning hör samman och ständigt påverkar varandra. En målsättning i arbetet med 

icke-västerländsk litteratur är att eleverna ”when they hear simplistic platitudes about 

cultural difference, will not be inclined to take them at face value; they will question, 

probe and inquire” (Nussbaum 1997:147). Litteraturen kan således bidra till att elever 

får ta del av erfarenheter från andra delar av världen, om än fiktiva, som de annars inte 

hade kommit i kontakt med. Det kräver dock att läraren arbetar med litteraturen på ett 

sätt som gör det möjligt för eleverna att kunna ifrågasätta och problematisera normer 

och traditioner i den egna kulturen.  

 Sammanfattningsvis används Nussbaums teori om behovet av världsmedborgare 

med narrativ fantasi i denna studie. Det görs genom att se hur svensklärare och 

lärarstudenter förhåller sig till icke-västerländsk litteratur och dess möjligheter att vidga 

perspektiv och tillgodose elever med nya erfarenheter som de kan ha med sig ut i 

vuxenlivet.  

3 Metod och material 

Utifrån studiens syfte väljs en kvalitativ metod och insamlingen av materialet baseras på 

semistrukturerade intervjuer. Att använda intervjuer som insamlingsmetod görs på 

grund av möjligheten att närmare förstå informanternas erfarenheter och 

förhållningssätt, då de får resonera fritt utifrån öppna ämnen (Trost 2010). 
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Semistrukturerade intervjuer innebär att en intervjuguide med tematiska kategorier 

ligger till grund för intervjun, vilket möjliggör en friare struktur i dess upplägg eftersom 

frågorna kan ställas naturligt och inte nödvändigtvis i en viss ordning (Denscombe 

2016). Intervjuguiden (se bilaga 2) bidrar till att samtliga intervjuer blir någorlunda 

likartade, då de kategorier som behandlas är enhetliga, vilket gör materialet enklare att 

överblicka och kategorisera då analysen ska påbörjas (Svenning 2003). Eftersom de 

frågor som ställs är öppna, utan fast formulerade svarsalternativ för informanterna att 

välja bland, är svaren osystematiska och kräver bearbetning. De kategorier som ingår i 

intervjuguiden behandlar svensklärarnas och svensklärarstudenternas erfarenheter av 

icke-västerländsk litteratur, såväl i den egna utbildningen som i arbetslivet, men också 

syfte, möjligheter och hinder med icke-västerländsk litteratur. För att underlätta får 

informanterna tillgång till intervjuguiden inför intervjutillfället med syftet att förbereda 

sig.  

 Endast ett fåtal svensklärare och svensklärarstudenter intervjuas, vilket gör 

materialet mer hanterbart (Trost 2010). Vid intervjutillfället används en ljudupptagare 

för att spela in samtliga intervjuer, med syftet att inte behöva anteckna under 

intervjuernas gång och istället kunna ställa relevanta följdfrågor (Trost 2010). 

Ljudupptagningarna transkriberas efter intervjuerna, vilket skapar ett konkret material 

som utgör utgångspunkten för analysen.  

 Materialet för uppsatsen är de intervjuade fyra svensklärarnas och fyra 

svensklärarstudenternas intervjusvar. Vid kvalitativa undersökningar av ett fåtal 

informanter är det omöjligt att generalisera utifrån resultaten. Den här studiens syfte är 

således inte att generalisera, utan snarare att exemplifiera hur svensklärare och 

lärarstudenter resonerar om icke-västerländsk litteratur i svenskundervisning (Svenning 

2003). I det följande presenteras de informanter som har deltagit i intervjuerna. De 

namn som används är fiktiva och enbart till för att konkretisera resultatet.  

  

3.1 Urval 

Ett bekvämlighetsurval görs eftersom jag enbart har kontaktat svensklärare på 

gymnasieskolor belägna i södra Sverige (Trost 2010). Urvalet resulterade i fyra 

svensklärare som visade intresse för att delta i studien. För att komma i kontakt med 

lärarstudenter kontaktades studenter med ämnesingången svenska på närliggande 

universitet och fyra lärarstudenter visade intresse för att medverka.  
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 Informanterna skiljer sig åt beträffande hur länge de har varit verksamma och hur 

långt studenterna har kommit i sin ämneslärarutbildning. Därigenom hoppas jag kunna 

ge en bredare förståelse av hur erfarenheter av och synen på icke-västerländsk litteratur 

kan se ut, såväl i ämneslärarutbildningen som i yrkeslivet. Det bör dock noteras att de 

lärarstudenter som deltar i studien studerar vid samma universitet, vilket kan göra att 

deras erfarenheter av icke-västerländsk litteratur är snarlika.  

De lärare som deltagit i studien är följande: Lukas tog sin ämneslärarexamen 2017 

och har sedan  dess arbetat på en gymnasieskola i en större stad. Lisa har arbetat som 

lärare i cirka 25 år och arbetar i nuläget på en större gymnasieskola i en större stad. Lars 

arbetar som ämneslärare på en mindre gymnasieskola i en större stad och har varit 

verksam i två år. Lily arbetar på en mindre gymnasieskola i en mindre ort och har 

arbetat som verksam ämneslärare i cirka 15 år. Lärarna ges fiktiva namn på bokstaven L 

(lärare), medan lärarstudenterna ges fiktiva namn på bokstaven S (student).  

De lärarstudenter som medverkat är Sara, Simon, Sofie och Sigge. Sara har med 

sina nio terminer på ämneslärarutbildningen studerat längst, övriga lärarstudenter har 

studerat fem terminer vardera på utbildningen. På lärarstudenternas gemensamma 

universitetet ges en kurs som behandlar postkolonial litteratur, i vilken icke-

västerländska verk ingår. Denna kurs kommer att hänvisas till under kommande 

resultat- och analyskapitel, och det är därför nödvändigt att påpeka att denna kurs inte är 

en självklar del av ämneslärarutbildningen utan specifikt knuten till de aktuella 

studenternas universitet.  

3.2 Analysmetod 

En innehållsanalys lämpar sig för att upptäcka mönster i en större mängd material och 

därmed systematisera innehållet (Bergström & Boréus 2012). Det som tas fasta på vid 

en innehållsanalys är det som informanterna explicit uttrycker och därmed har beslut 

tagits om att utesluta detaljer såsom uttal och pauser i transkriberingen  

 Det insamlade materialet ska vidare analyseras. Då intervjufrågorna är 

semistrukturerade, skapas ostrukturerade svar som följaktligen måste systematiseras. 

Det tillvägagångssätt som ligger till grund för en systematisering av materialet är 

kodning, det vill säga ett sökande efter mönster eller kategoriseringar som hjälper mig 

att sortera innehållet (Trost 2010).  

 Kodningen sker i tre olika steg: öppen kodning, axiell kodning och selektiv 

kodning (Svenning 2003:160f). Vid den öppna kodningen sker en första genomläsning 
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av det material som finns tillgängligt, det vill säga det transkriberade materialet. Här 

skapas en överblick av materialet och tänkbara nyckelord och kategoriseringar som kan 

komma till nytta vid analysen noteras. Den axiella kodningen innebär en djupare 

närläsning, där jag försöker att hitta de kategoriseringar och mönster som kunde utläsas 

vid den öppna kodningen. Här sker en färgkodning baserat på frågeställningarna, där 

exempelvis resonemang och nyckelord relaterat till frågan om hinder med icke-

västerländsk litteratur markeras med lila. Därefter söker jag igenom materialet för att 

hitta gemensamma eller åtskiljande resonemang i de olika intervjuerna baserat på 

färgkodningen och nyckelorden. För att undvika upprepningar i resultat- och 

analyskapitlet kategoriseras materialet utifrån Sarlands kategorier för val av litteratur 

och tabellen nedan redogör för hur dessa kategorier förhåller sig till studiens 

frågeställningar.  

  

Frågeställningar Sarlands kategorier för litteraturval 

Erfarenheter av icke-västerländsk litteratur (1) 

Förhållningssätt till icke-västerländsk 

litteratur (2) 

Möjligheter och hinder (3) 

Val av litteratur (4) 

Tillgång och användbarhet 

Val av litteratur (4)  

Erfarenheter av icke-västerländsk litteratur (1) 

Förhållningssätt till icke-västerländsk 

litteratur (2) 

Lärares egna preferenser 

Val av litteratur (4) 

Möjligheter och hinder (3) 

Förhållningssätt till icke-västerländsk 

litteratur (2) 

Mottagarinriktat och utveckling av eleverna 

Val av litteratur (4) 

Förhållningssätt till icke-västerländsk 

litteratur (2) 

Möjligheter och hinder (3) 

Böckernas kvalitet och böckernas förmåga att 

överföra kultur. Styrdokument. 

Tabell 1. Kategoriseringar av materialet i förhållande till frågeställningarna. Siffran anger 

vilken frågeställning som berös.  

 

Som framgår av tabellen har vissa av Sarlands kategorier valts att slås samman, med 

syftet att undvika upprepningar i resultat- och analyskapitlet. Exempelvis slås kategorin 
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mottagarinriktning samman med utveckling av eleverna, eftersom den gemensamma 

nämnaren är eleven. Dessutom slås böckernas kvalitet och böckernas förmåga att 

överföra kultur3 samman, då de sammanfaller i resonemang om god litteratur med hög 

kvalitet. Till den senare kategoriseringen görs även ett tillägg till Sarlands kategorier, 

där också resonemang utifrån styrdokument redovisas. Genom att slå samman 

kategorierna undviks upprepningar av materialredovisningen samt att alla kategorier 

behandlas trots att vissa enbart berörs kort.  

 Sarlands kategorier berör som ovan nämnt enbart lärares tankar om litteraturval, 

men det är min uppfattning att informanternas förhållningssätt till icke-västerländsk 

litteratur synliggörs vid resonemang om litteraturval, eftersom de därigenom även berör 

tänkbara möjligheter och hinder. Därigenom nås samtliga frågeställningar som studien 

grundar sig i, men materialet kategoriseras utifrån Sarlands kategorier för att undvika 

upprepningar och tydliggöra materialet. 

 Slutligen, vid den selektiva kodningen, söker jag i materialet efter situationer som 

kan förklara eller illustrera de kategorier och mönster som noterats i tidigare kodningar 

av materialet, vilket redovisas i form av citat under resultat- och analysdelen (Svenning 

2003). På så sätt utgör kodningen av materialet också till viss del analysen (Svenning 

2003). Efter att materialet har systematiserats används Nussbaums (1997) teori om 

världsmedborgare med narrativ fantasi för att tolka och förstå materialet. 

Respondenternas utsagor tolkas därmed utifrån Nussbaums perspektiv, och jag 

undersöker hururvida utsagorna ger uttryck för deras förhållningssätt gentemot icke-

västerländsk litteratur och litteraturens möjligheter till att vidga perspektiv och utbilda 

kritiska världsmedborgare.  

3.3 Etiska överväganden 

Undersökningen har beaktat de fyra krav för individskydd som presenteras av 

Vetenskapsrådet (2002). Informationskravet, som innebär att de tillfrågade ska göras 

medvetna om bland annat undersökningens syfte, uppfylls genom att informanterna 

redan i urvalsprocessen informeras om bland annat syfte, frivillig medverkan samt 

rätten att avsluta sin medverkan (se Bilaga 1). Vidare tas hänsyn till 

konfidentialitetskravet eftersom personuppgifter som kan avslöja informanternas 

identitet hålls anonymiserade. Samtyckeskravet realiseras då intervjuerna inleds med att 

 
3 Sarlands kategori benämns egentligen högkultur, men då termen kan syfta till att värdera kulturer i en 

hierarkisk ordning fokuseras enbart böckernas förmåga att överföra kultur.   
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de intervjuade får ge sitt godkännande till att medverka, samt godkänna att inspelningar 

och transkriberingar genomförs. Intervjupersonerna informeras om att undersökningen 

enbart används i ett vetenskapligt syfte, vilket gör att studien även förhåller sig till 

nyttjandekravet. 

4 Resultat och analys 

Nedan presenteras de resultat som har framkommit av studiens materialinsamling 

utifrån Sarlands (1991:6) kategorier för litteraturval. Under rubrikerna presenteras 

svensklärarnas resonemang och ställs därefter i förhållande till svensklärarstudenternas 

resonemang.  

4.1 Tillgång och användbarhet 

På frågan vad lärarna anser att icke-västerländsk litteratur har för användbarhet i 

undervisningen, framkommer en gemensam uppfattning av att den bidrar till breddade 

perspektiv, ökad förståelse för andra människor och kulturer samt möjliggör ett 

uppmärksammande av stereotypa föreställningar och fördomar. Samtliga lärare 

uttrycker en positiv inställning till icke-västerländsk litteratur och dess 

användningsområden i klassrummet:  

Ja, syftet är ju såklart att utveckla egentligen ökad förståelse för olika kulturer och olika 

människor. Att vi kommer fram till att vi är väldigt lika och vi har liknande problem, men 

ibland är det lite olika förutsättningar och så. (Lisa) 

Just för att uppmärksamma fördomar och stereotyper och hur vi ser på andra människor och 

att kunna faktiskt leva sig in i en annan persons […] livsöde och så vidare. Men att man då är 

kritisk till det och sådana saker, att de kan koppla det till filmer och serier och så vidare, där 

kan ju litteraturen vara en ingång men sen att de får med sig det tänket i andra verk. (Lukas) 

Citaten ovan visar lärarna Lukas och Lisas inställning till att litteratur kan bidra till ett 

utvecklande av Nussbaums begrepp narrativ fantasi, det vill säga att elever genom 

litteraturen tillägnas fiktiva erfarenheter som de senare kan använda sig av. Lärarnas 

uttalanden påvisar att de resonerar om möjligheten att inta en roll som gadfly 

(Nussbaum 1997:21), eftersom eleverna genom läsning av icke-västerländsk litteratur 

får utmana sina fördomar och inta ett kritiskt förhållningssätt. Däremot kan också 

västerländsk eller svensk litteratur bidra till ett kritiskt förhållningssätt, men Nussbaum 

fasthåller att eleverna behöver möta litteratur från världens alla hörn för att kunna 

utbildas till världsmedborgare och därmed blir icke-västerländsk litteratur viktig att 

förhålla sig till. Det ställer däremot krav på att lärare kontinuerligt utmanar sina elevers 
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ståndpunkter genom att exempelvis ge dem tillgång till litteratur som bidrar med nya 

infallsvinklar. Först då kan eleverna omvärdera sina åsikter och förhålla sig kritiska, 

vilket Nussbaum (1997) menar är en avgörande del för ett demokratiskt samhälle, 

nämligen att få tillgång till all information innan en åsikt fullständigt uttrycks.  

 Trots de många möjligheter som samtliga lärare beskriver i användandet av icke-

västerländsk litteratur är det ett fåtal gånger som lärarna kan erinra sig om att de arbetat 

med litteraturen på ett sådant sätt. Exempelvis beskriver läraren Lily hur icke-

västerländsk litteratur främst ges utrymme i kursen Litteratur, där det finns mer tid till 

att belysa böckernas kontext och diskutera innehållet i undervisningen. Däremot har 

Lily även arbetat med icke-västerländska verk i kurserna Svenska 1, 2 och 3 och har då 

bland annat jämfört novellerna Att döda ett barn (Dagerman 1948) och Att döda en 

hund (Schweblin 2005). Arbetssättet ger uttryck för Nussbaums teori om hur 

världsmedborgare kan utbildas, då Nussbaum menar att en jämförelse lämpar sig väl 

som utgångspunkt för att eleverna ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Läraren 

Lisa, som har varit yrkesverksam längst, menar att icke-västerländsk litteratur ofta 

uteblir till följd av otillräckliga kunskaper i ämnet. Icke-västerländsk litteratur blir 

därmed enligt Lisa ”en stor skatt som vi liksom inte ger våra elever tillgång till”. De 

fyra lärarna är eniga om att deras ämneslärarutbildning främst har haft en västerländsk 

utgångspunkt, vilket har påverkat de kunskaper som de tillägnat sig och därmed även 

utformningen på deras egen undervisning.  

 Å ena sidan säger sig lärarna Lisa och Lily vilja ha mer kunskap om icke-

västerländsk litteratur, främst i form av litteraturförslag som kan användas i 

undervisningen. Ingen av dem kan minnas att icke-västerländsk litteratur har haft 

speciellt stor plats i ämneslärarutbildningen, åtminstone i jämförelse med västerländsk 

litteratur. Snarare har några enstaka verk eller dikter lyfts fram vid några tillfällen. Å 

andra sidan beskriver lärarna Lukas och Lars, som relativt nyligen har tagit examen från 

ämneslärarutbildningen och läst kurser som har innefattat icke-västerländsk litteratur, att 

de har goda kunskaper i vilken icke-västerländsk litteratur som kan användas i 

undervisningen men att andra faktorer bidrar till att den uteblir:  

[…] vi hade kurser om icke-västerländsk litteratur, och vi fick läsa böcker och dikter och så 

vidare. Och på det sättet så tycker jag att jag har tillräckligt med kompetens. Problemet är att 

det blir inte jättemycket naturligt fokus på det i skolan, om man ska se i praktiken eller 

verkligheten, så då är det nästan som man har för mycket kunskap om det […], med tanke på 

hur lite jag faktiskt undervisar i icke-västerländsk litteratur. (Lukas) 
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Lukas utsagor kan ge en uppfattning om hur nyexaminerade lärare gradvis socialiseras 

in i skolans undervisningspraktik, då mycket av det som lärs ut på universiteten inte ges 

utrymme i praktiken på grund av tidsbrist och stoffträngsel, menar Lukas. Citatet ger 

också uttryck för att icke-västerländsk litteratur inte blir ett naturligt inslag i 

undervisningen, vilket möjligen kan förstås utifrån styrdokumentens skrivningar om att 

först ges kunskaper om det egna kulturarvet för att därigenom bättre kunna förstå andra 

kulturer (Skolverket 2011). Citatet från Lukas gör det relevant att åskådliggöra 

Nussbaums idéer om vikten av att lärare intar ett förhållningssätt där elever ges tillgång 

till att läsa litteratur författad från andra delar av världen än vad de annars hade kommit 

i kontakt med. 

Ja, att det skulle kunna vara mer riktat mot skolan. Att man kanske läst litteratur och sen 

kopplat det till kurserna som man har. […] att man hade förankrat det mer till hur det är i 

verkligheten. (Lars) 

I motsats till Lukas som anser sig ha för mycket kunskaper om icke-västerländsk 

litteratur i förhållande till dess användning i praktiken, beskriver Lars en önskan om att 

ämneslärarutbildningen hade haft en tydligare didaktisk förankring i kurserna Svenska 

1, 2 och 3. Trots att Lars anser sig ha goda kunskaper i vilken icke-västerländsk 

litteratur som kan används, efterfrågas kunskaper om hur dessa verk kan implementeras 

i undervisningen. Här återkommer, likt Lisa och Lily, resonemang om bristande 

kunskaper som en anledning till att icke-västerländsk litteratur upplevs svårare att 

inkludera, medan Lukas istället anger att tidsbrist och stoffträngsel är orsaken till dess 

frånvaro.  

Tillgången till litteraturen visar sig vara en stor del av lärarnas argument till att 

icke-västerländsk litteratur prioriteras bort. Samtliga fyra lärare är överens om att 

västerländsk litteratur får en mer naturlig plats i undervisningen eftersom den dels är 

mer lättillgänglig, dels besitter lärarna mest kunskaper om västerländsk litteratur. Det 

senare är en tänkbar följd av att ett västerländskt synsätt har genomsyrat deras 

ämneslärarutbildning. Med lättillgänglighet avser de skolors utbud på eventuella 

skolbibliotek, läromedel och antologier, men också att västerländsk litteratur är det som 

bland lärarkollegiet förekommer främst när förslag på nya titlar ges. Vidare menar 

Lukas att så länge det saknas kunskap i ämnet samt att utbudet av antologier, läroböcker 

och skolbibliotek fortsätter att huvudsakligen vara västerländskt, kommer lärare att 

fortsätta att främst förhålla sig till västerländsk litteratur, på grund av lättillgänglighet 

och bekvämlighet.  
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Så här blir det att vår skolkanon, det är det vi har, de upplagorna vi har och att vi har många 

upplagor som vi kan använda oss av och att vi vet att det fungerar till det. Man kan väl säga 

kanske att det är en slags skolkanon. (Lars)  

För det tar ganska lång tid att, att leta och alltså…oavsett vad man letar efter så får man lägga 

väldigt mycket tid och ibland hittar man nästan ingenting ändå fastän man har lagt 

jättemycket tid på det. […] Så det känns som en ganska, alltså stort projekt som man inte… 

nej nyttan är väl inte tillräckligt stor för att man ska känna att man ska lägga ner den tiden. 

(Lily) 

Ett återkommande hinder som beskrivs av samtliga lärare är tidsfrågan. Läraren Lily 

menar att det är ett tidskrävande moment att implementera icke-västerländsk litteratur i 

undervisningen. För det första krävs det att man hittar verken på egen hand, för det 

andra krävs det att man också läser verken i fråga och ser vilka aspekter som kan vara 

intressanta att lyfta i undervisningen. Majoriteten av lärarna uttrycker att de önskar fler 

undervisningstimmar för att kunna arbeta med icke-västerländsk litteratur. Mer tid 

skulle innebära att lärarna kan arbeta med litteraturen på ett mer gynnsamt sätt, till 

exempel genom att inkludera kontext och skapa givande diskussionstillfällen för 

eleverna. Det framkommer i både Lars och Lilys yttranden att inställningen till 

användandet av icke-västerländsk litteratur är positivt, trots det har den inte ett tydligt 

genomslag i praktien. Resultaten visar att lärarna resonerar i termer av möjligheten att 

exempelvis utveckla narrativ fantasi och bredda elevers perspektiv, men att det på grund 

av andra faktorer prioriteras bort.  

 Vidare resonerar även lärarstudenterna om vilket tänkbart syfte det finns att 

inkludera icke-västerländsk litteratur i undervisningen. Samtliga menar att  icke-

västerländsk litteratur är en bra utgångspunkt för att ge eleverna flera perspektiv. 

Dessutom lyfter lärarstudenterna, i likhet med lärarna, att icke-västerländsk litteratur 

möjliggör en ökad förståelse för andra människor och kulturer.  

Men om man verkligen djupdyker så skapar det en mycket större förståelse för världen, för 

det globala och andra kulturers historia och man bygger förståelse för sig själv och för andra, 

det är ju det där. Men det gäller verkligen att man jobbar med det verkligen på djupet. (Sara) 

Men jag tänker att litteraturläsning handlar mycket om att kunna identifiera sig själv med 

karaktärer, med berättelser. Det handlar mycket om att kunna hitta nya perspektiv, förstå hur 

andra människor tänker, hur andra människor känner och det kan man göra genom 

litteraturen. […] Och då kan den icke-västerländska litteraturen bli viktig, […] för alla måste 

få det perspektivet, vi är ett mångkulturellt samhälle. (Simon)  

Citaten från Sara och Simon visar hur de resonerar i likhet med Nussbaums teori om 

narrativ fantasi, det vill säga vikten av att tillägna sig fiktiva erfarenheter utifrån 
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litteraturen, erfarenheter som kan komma till nytta för eleverna under resten av livet. Att 

möta litteratur från andra delar av världen bidrar därmed inte enbart till breddade 

perspektiv, utan utvecklar även en empatisk förmåga vilken Nussbaum anser är 

betydelsefull i ett demokratiskt samhälle. Även litteratur från Sverige och/eller Europa 

kan naturligtvis bidra till att utveckla en empatisk förmåga, men enligt Nussbaum 

behövs en bredd av litteratur från olika delar av världen för att specifikt kunna utbilda 

världsmedborgare.  

 Lärarna och lärarstudenterna är överens om att de största hindren med icke-

västerländsk litteratur utgörs av bristande kunskaper i ämnet, följt av skolors begränsade 

utbud och möjligheter till inköp av nya titlar. När de reflekterar över sin egen 

gymnasietid är det några av lärarstudenterna som kan eirnra sig om att icke-västerländsk 

litteratur har introducerats i samband med temat Nobelpristagare. Samtliga är dock 

överens om att majoriteten av den litteratur som de har mött i sin gymnasiala 

undervisning och ämneslärarutbildning har varit västerländsk och är därmed en 

anledning till de bristande kunskaperna i ämnet.  

Eller, alltså i svenskan… vi fick alltid välja böcker själva om vi skulle läsa någonting, men 

det var aldrig riktigt någon som valde såhär utomeuropeiskt utan det var mest kanske USA, 

men det blir västerländskt. […] Och jag vet om man fick […] en lista med exempelböcker så 

var det mest västerländskt. (Sofie) 

Sofies erfarenheter från gymnasietiden visar att möjligheten att välja icke-västerländska 

verk fanns, men till följd av ett ointresse bland eleverna uteblev de ofta. Eftersom 

litteraturvalet hamnade hos eleverna valdes verk som de redan hade hört talas om. 

Utifrån Sofies erfarenheter är det möjligt att utläsa ett behov av att lärare låter elever 

läsa icke-västerländska verk och agerar som en stinging gadfly (1997:21) i Nussbaums 

termer. Det sker genom att lärare vågar utmana sina elever och ger dem tillgång till 

annan litteratur än vad de annars själva hade valt. Att eleverna får möjligheten att läsa 

icke-västerländska verk och att eleverna faktiskt läser dem, är inte detsamma och 

behöver således inte gå hand i hand. Det blir till exempel tydligt i Sofies yttrande. I 

längden kan det påverka elevers möjligheter till att kritiskt granska sina egna grunder, 

såsom deras traditioner och normer.  

Det är väldigt svårt att undervisa i någonting som man inte har jobbat med själv och som 

man kanske inte har någon kunskap i, och som man kanske då inte har något förslag på 

litteratur som man kan jobba med. Jag vet inte vad det finns för icke-västerländsk litteratur 

som jag skulle kunna använda i klassrummet eftersom jag inte har fått läsa så mycket på min 

utbildning. (Simon) 
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Liksom Simon resonerar majoriteten av lärarstudenterna enhetligt och upplever att de 

behöver mer kunskaper om vilken icke-västerländsk litteratur som kan användas och 

hur den kan arbetas med i klassrummet. Enbart lärarstudenten Sara, som har läst en 

postkolonial kurs, skiljer sig från de övriga studenterna och anser sig ha tillräckliga 

kunskaper i ämnet. För att lärarstudenterna ska kunna ha möjligheten att axla en roll 

som gadfly, vars syfte är att utmana elevers grunder och lära dem förhålla sig kritiskt 

och ifrågasättande, krävs att de får de verktyg som behövs för att inkludera icke-

västerländsk litteratur i undervisningen. Det är inte tillräckligt att enbart uttrycka 

användbarheten och syftet med icke-västerländsk litteratur, utan det måste också 

realiseras i praktiken.  

Alltså jag tänker att man kan ha något tema eller något budskap. Att man kanske kan jämföra 

vad som skiljer sig i sättet att skriva på eller hur skiljer sig miljön eller budskapet. […] 

likheter och skillnader liksom. (Sigge)  

Lärarstudenten Sigge resonerar hur icke-västerländsk litteratur kan användas i 

undervisningen och ger förslag på att göra en jämförelse mellan västerländska och icke-

västerländska verk utifrån exempelvis ett tema. Resonemanget går att relatera till 

Nussbaum (1997:54-55) som menar att en viktig utgångspunkt för att undervisningen 

ska kunna utbilda världsmedborgare är att låta eleverna ställa alternativ mot varandra 

och jämföra dem. Först då får eleverna en fullskalig bild av ett sammanhang och kan 

förhålla sig kritiska gentemot egna traditioner och normer. Därigenom skulle Sigges 

undervisningsförslag tänkas fungera väl. Arbetssättet påvisar även likheter med hur 

läraren Lily väljer att arbeta med icke-västerländsk litteratur i klassrummet, som innebar 

att göra jämförelser med västerländska och icke-västerländsk verk.  

 Sammantaget framkommer det av såväl lärarna som lärarstudenterna att 

inställningen till icke-västerländsk litteratur i undervisningen är positiv. Däremot 

utesluts den många gånger till följd av bristande tid och kunskap. Av resonemangen 

synliggörs även ett behov av fortbildning i icke-västerländsk litteratur och dess 

möjligheter, samt vilka verk som kan inkluderas i undervisningen. Dessutom är det 

möjligt att utläsa att respondenterna önskar tydligare didaktisk riktning redan i 

ämneslärarutbildningen. Trots att vissa av dem har läst en postkolonial litteraturkurs, 

som innefattar läsning av icke-västerländska verk, saknas tydligare direktiv om hur det 

kan arbetas med icke-västerländsk litteratur rent explicit i undervisningen.  
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4.2 Egna preferenser  

Vid resonemang om litteraturval är även lärares egna preferenser ett återkommande 

argument bland informanterna. Majoriteten av de intervjuade lärarna menar att de vid 

litteraturval ofta utgår från vad de själva anser är god litteratur och vilken litteratur de 

anser att eleverna bör ha med sig i form av allmänbildning:  

Och den lilla tiden jag har till litteratur blir framförallt till delvis vad jag tror eleverna gillar, 

delvis vad jag gillar, och delvis då beroende på vad det är för kurs men, men vilken slags 

kanon jag tycker man ska läsa och vad som ger eleverna någon slags allmänbildning sådär, 

och då blir det framförallt, eftersom jag har mest koll på västerländsk och svensk litteratur, så 

blir det mycket det. Och ja, det är svårt att komma ifrån, att det är vår som sagt historia, 

kultur, geografiska närläge, så då blir det automatiskt det. (Lukas)  

Å ena sidan så […] har man lite fostrats in som lärare utifrån de läromedel man använder och 

de har varit präglade ganska mycket av den västerländska litteraturen […] och själv har jag 

inte haft något privat eller personligt intresse av att läsa så mycket […] icke-västerländsk 

litteratur så jag har inte så jättemycket erfarenheter. (Lisa) 

Trots att de tidigare utsagorna bland lärarna påvisar en positiv inställning till 

användandet av icke-västerländsk litteratur i undervisningen, framkommer det även att 

lärares egna intressen och preferenser kan påverka vilken litteratur som väljs och vilken 

som uteblir. Lärarnas citat visar att de upplever sig ha mest kunskaper om västerländsk 

litteratur. Eleverna ska i enlighet med styrdokumenten ges möjlighet att möta det egna 

och det gemensamma kulturarvet, vilket kan bidra till att västerländsk litteratur ges ett 

stort utrymme i undervisningen (Skolverket 2011). Det tidigare nämnda motivet till 

varför icke-västerländsk litteratur uteblir är bristande kunskaper, vilket möjligen kan 

förstås som en följd av att exempelvis läraren Lisa inte heller har något större intresse 

av att läsa icke-västerländsk litteratur. En tolkning av resultatet är att lärarna ser flera 

möjligheter med att använda icke-västerländsk litteratur i undervisningen. Däremot kan 

ett bristande personligt intresse, som i fallet med Lisa, bidra till att icke-västerländska 

verk åsidosätts i undervisningen. Sett utifrån Nussbaums (1997) teorier kan det anses 

vara relevant att lärare i vissa situationer sätter sina egna intressen åt sidan för att se till 

ett större mål. Ett mål som innebär att elever utbildas till empatiska och kritiska 

världsmedborgare.  

 Även bland lärarstudenterna förekommer tankegångar om att låta de egna 

preferenserna styra litteraturvalet. Orsaken menar de beror på att om de själva är 

intresserade av och tycker att det valda verket är bra, kommer det troligtvis att spegla av 
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sig på undervisningen och förhoppningsvis även på elevernas inställning och 

motivation:  

De hade en lärobok de använde sig av, i den läroboken fanns det väldigt mycket noveller. 

Och då var det från Japan, och lite från Asien och Afrika. Och då fick de faktiskt läsa några 

av de novellerna. Och jag tyckte de var väldigt bra, jag satt och läste några av dem. Man får 

ett annat perspektiv på saker och ting och lite andra kulturer och så man får insyn i. (Sigge) 

Nej, men alltså jag hade velat ha kanske lite exempeltexter, för nu… man är så insnöad i det 

västerländska så jag vet knappt vad som finns utanför. Så man hade väl kanske velat ha lite 

såhär exempel på litteratur, men också lite alltså exempel på hur man kan arbeta med det i 

klassrummet. (Sofie)  

Av lärarstudenternas svar framkommer en tydlig önskan om fler förslag på hur icke-

västerländsk litteratur kan användas i undervisningen. Exempelvis visar Sigges 

uttalande att ett intresse för icke-västerländsk litteratur har börjat växa fram efter att ha 

introducerats för icke-västerländska verk under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Det påvisar även hur Sigge börjar resonera i likhet med Nussbaums (1997) idé om att 

litteraturen – om den arbetas med på rätt sätt – kan bidra till att utveckla en kritisk 

förmåga där läsaren börjar ifrågasätta den egna kulturens traditioner och normer (1997). 

Att Sigge har introducerats för icke-västerländsk litteratur kan därmed förstås som ett 

första steg mot att förstå dess potential i utbildningen och i utbildandet av kritiska 

världsmedborgare. Det ställer i sin tur krav på att ämneslärarutbildningen bidrar med 

dessa synsätt i utbildningen för att lärarstudenterna senare ska kunna implementera dem 

i den praktiska verksamheten.  

4.3 Mottagarinriktning och utveckling av eleverna 

Ytterligare en tendens som synliggörs under intervjuerna är att kategorierna 

mottagarinriktning och ett utvecklande av eleverna, är framträdande motiv för 

litteraturval. Lärarna är eniga i resonemangen och menar att de många gånger utgår från 

elevgruppen när de väljer litteratur. Litteraturen väljs därmed med syftet att intressera 

och engagera eleverna för att utveckla ett läsintresse.  

[…] och jag tror också att det hade kunnat finnas möjlighet till att elever kan se på andra 

människor på ett annat sätt och att man blir kritiska till hur man själv har, ja men vuxit upp 

med typ Hollywood-filmer och böcker och serier och allt vad det är för någonting, och hur 

man framställer olika grupper i samhället. […] och som man faktiskt har nytta av också. Inte 

bara i skolan utan i verkligheten också. (Lukas)  
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Läraren Lukas, som har läst en postkolonial kurs under sin ämneslärarutbildning, hävdar 

att icke-västerländsk litteratur kan möjliggöra ett utvecklande av elevernas kritiska 

förmåga. Här påvisar Lukas resonemang likheter med Nussbaums teori om utbildandet 

av världsmedborgare, där ett kritiskt förhållningssätt sägs utgöra grunden för en 

fungerande demokrati (1997). Det möjliggörs dock först när läraren i sin undervisning 

har ett förhållningssätt och ett klimat där eleverna tillåts möta flera infallsvinklar och 

ges fler erfarenheter, om än fiktiva. Målet blir därmed att utbilda elever som, när de 

möter exempelvis stereotypa föreställningar eller fördomar, kan diskutera och 

ifrågasätta vad som ligger bakom dessa tänkbara föreställningar.  

 Vidare menar bland annat läraren Lars att eleverna ges möjlighet att själva välja 

litteratur från en litteraturlista, på vilken det även ingår icke-västerländska verk. 

Däremot menar majoriteten av lärarna att eleverna istället väljer titlar de känner till 

sedan innan och att dessa titlar nästan uteslutande är västerländska. Lars sätt att arbeta 

med litteraturen påminner om lärarstudenten Sofies erfarenheter från gymnasiet, där 

eleverna fritt fick välja litteratur från en lista. Återigen synliggörs behovet av att lärare 

eventuellt bör bestämma vilka verk som ska läsas, eftersom verk som enbart tilltalar 

eleverna gör att deras föreställningar och eventuella fördomar inte utmanas.  

 Även lärarstudenterna menar att utgångsläget för litteraturval bör vara eleverna 

och att de verk som väljs ska intressera och engagera dem för att skapa ett läsintresse. 

Lärarstudenten Simon menar att icke-västerländsk litteratur blir viktig att som lärare 

använda sig av i undervisningen, eftersom det i ett mångkulturellt samhälle blir en fråga 

om inkludering. Simon påpekar även vikten av att litteraturvalet anpassas efter 

elevernas nivå, språkligt såväl som innehållsmässigt.  

Alltså den västerländska litteraturen, det är ganska lätt att relatera till den eftersom vi 

kommer från den kulturen. Så det kan vara att eleverna tycker det är svårt att relatera om 

man har icke-västerländsk litteratur, att de då kanske tycker boken är tråkig eller något i den 

stilen. (Sofie) 

Citatet från Sofie ovan belyser att ett hinder med icke-västerländsk litteratur anses vara 

att det är svårare för eleverna att relatera till på grund av exempelvis kulturskillnader. 

Utifrån Nussbaums perspektiv synliggörs här ett behov av lärarrollen som stinging 

gadfly (1997:21), det vill säga att lärare måste våga utmana eleverna och låta dem möta 

litteratur som sätter deras befintliga världsbild i gungning. Först när de ges alternativa 

perspektiv på världen kan de ifrågasätta sina egna grunder och förhålla sig kritiska. 
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Svårigheter med att relatera till litteratur blir enbart ett resultat av att eleverna aldrig 

kommer i kontakt med, i det här fallet, icke-västerländsk litteratur.  

4.4 Styrdokument, böckers kvalitet och dess förmåga att 

överföra kultur 

Slutligen redovisas informanternas resonemang om litteraturval baserat på 

styrdokument och böckers kvalitet samt förmåga att överföra kultur. Lärarna får bland 

annat diskutera om i vilken kurs i svenska de anser att icke-västerländsk litteratur kan 

inkluderas, vilket synliggör kursplanens tolkningsbarhet. Här skiljer sig svaren åt 

mellan lärarna, då exempelvis Lars och Lukas beskriver att det framförallt passar i 

kursen Svenska 3 på grund av att de verk som exemplifieras av ämneslärarutbildningen 

ställer höga krav på eleverna. Andra beskriver att den kan inkluderas i samtliga kurser i 

svenska eftersom det bland annat står att internationella författarskap ska behandlas, 

men beroende på kurs kan istället dikter och noveller fungera bättre än romaner. Läraren 

Lisa resonerar om att ordet kultur enbart omnämns i kursen Svenska 1 och att det 

därmed är den mest lämpade kursen för att inkludera icke-västerländsk litteratur. Motiv 

för litteraturval har också visat skilja sig åt beroende på vilken kurs i svenska som är 

aktuell. I kursen Svenska 1 beskriver samtliga lärare att de väljer böcker som kan tänkas 

intressera eleverna. Vidare är litteraturhistoria centralt i kursen Svenska 2 och här 

berättar lärarna att det främst är europeisk litteratur som väljs, då den anses tillhöra 

kanonverk som eleverna bör ha kännedom om. Slutligen skiljer sig förhållningssätten åt 

i kursen Svenska 3. Å ena sidan beskrivs hur eleverna själva får välja verk att läsa, å 

andra sidan väljs litteratur som gemensamt läses av eleverna.  

Men lite så tror jag ändå att det funkar, för att om jag kollar på liksom de svenskböcker vi 

har då är det att man har med de mest kända […] så det blir lite så automatiskt. Och när man 

pratar med lärare så har de flesta fått ungefär samma utbildning, och då finns det ändå någon 

slags kanontänk i litteraturhistoria på universitetet. (Lukas) 

Läraren Lukas resonerar om hur lärare och lärarstudenter till viss del fostras in i ett 

implicit kanontänk genom sin utbildning, men också genom de läroböcker och 

antologier som finns tillgängliga. Trots att lärarna var oense om när icke-västerländsk 

litteratur kan implementeras i undervisningen, visar resultaten att lärarna har en 

liknande inställning till hur de resonerar om litteraturval i de olika kurserna i svenska. 

En tolkning som kan göras av det resultatet är att västerländsk litteratur och icke-

västerländsk litteratur inte ses som likvärdiga, utan icke-västerländsk litteratur beskrivs 
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som ett fristående element. Lärarna är av uppfattningen att de verk som indirekt klassas 

som kanon gör det av en anledning, nämligen att verken är av hög kvalitet eller 

innehåller element som gör dem värda att läsas. Problemet är att dessa verk nästan 

uteslutande är västerländska, vilket får följder för vilken litteratur som eleverna möter 

under sin gymnasiala utbildning. Vikten av att även lärare tar ett steg tillbaka och 

kritiskt granskar och ifrågasätter sina val i undervisningen, i det här fallet litteraturval, 

blir markant baserat på Nussbaums perspektiv (1997). Exempelvis kan då lärare ställa 

sig frågan: varför anser jag att eleverna ska läsa det här verket?  

Det står fint då i kursplanen men hur långt kommer man egentligen och hur mycket gör man 

och hur mycket får man ibland skala av? För det är många olika saker som ska in, det är 

ganska komprimerade kurser ju. (Lisa)  

Ytterligare ett argument som framkommer av många lärare är svenskämnets 

stoffträngsel. Här framträder resonemang som visar hur icke-västerländsk litteratur 

ibland anses inkluderas på bekostnad av ett västerländskt verk. Exempelvis påpekar 

läraren Lukas, som under sin ämneslärarutbildning har läst en postkolonial litteraturkurs 

där icke-västerländska verk har ingått, att det arbetssätt som lärs ut på universitetet inte 

är stoff- och tidsmässigt hållbart i praktiken. Resonemanget grundar sig i att 

ämneslärarutbildningen främst har behandlat jämförelsen mellan västerländska och 

icke-västerländska verk. I praktiken skulle detta innebära, menar Lukas, att eleverna 

först måste läsa och förstå ett västerländskt verk och därefter ett icke-västerländskt verk 

innan en jämförelse kan påbörjas, vilket är alltför tidskrävande i förhållande till allt som 

ska hinnas med under ett läsår.  

 Även bland lärarstudenternas resonemang framkommer styrdokumenten som en 

viktig grundbult i val av vilken litteratur som ska inkluderas i undervisningen. 

Lärarstudenterna är eniga om att icke-västerländsk litteratur går att inkludera i samtliga 

kurser i svenska, men att det måste läggas på en nivå som är lämplig för eleverna:   

[…] jag tror att det räcker om man ser på styrdokumenten, så räcker det nog gott och väl. För 

i styrdokumenten står det att man ska behandla centrala verk och centrala verk är ju oftast 

västerländska, eller vi räknar det som det. (Sara) 

Av Saras citat skildras en uppfattning av att centrala verk indirekt anses handla om 

västerländska verk, vilket av samtliga informanter har tolkats likartat. En följd av detta 

blir att icke-västerländsk litteratur många gånger prioriteras bort till förmån för 

kursplaners anvisningar beträffande centrala verk. Trots att Sara säger sig ha tillräckliga 

kunskaper i ämnet, behövs ytterligare didaktiska verktyg i hur icke-västerländsk 
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litteratur kan inkluderas i klassrummet och först då kan världsmedborgare utbildas. Som 

tidigare påvisats framskrivs det internationella perspektivet i styrdokumenten, och 

resultaten i den här studien kan säga någonting om hur lärarstudenterna behöver en 

tydligare inblick i hur icke-västerländsk litteratur kan inkluderas i undervisningen.  

Alltså jag tänker vad jag tycker att elever borde ha läst när de går ut, alltså lite de här 

klassikerna man borde ha allmän kunskap om. Jag tänker Hamlet, kanske Robinson Kruse, 

Fröken Julie… […] mer de som liksom sen kan återkomma i livet sen som man borde känna 

till. (Sigge)  

Ett återkommande argument bland såväl lärarna som lärarstudenterna är att 

litteraturvalet många gånger kan grunda sig i en vilja att elever ska tillägnas 

allmänbildning, i form av implicita kanonverk som bland annat omnämns i citatet från 

Sigge. Det blir i likhet med Saras citat och lärarnas resonemang tydligt att de verk som 

omnämns och anses bidra till allmänbildning huvudsakligen är västerländska. Utifrån 

Nussbaums teori (1997:35-36) blir det problematiskt beträffande vikten av att elever bör 

tillägnas fler perspektiv, för att de exempelvis ska kunna förhålla sig till och skilja på 

åsikter som baseras på fakta och åsikter som baseras fördomar.  

5 Diskussion 

Studien har haft som syfte att genom semistrukturerade intervjuer undersöka om det 

finns en diskrepans mellan svensklärares och svensklärarstudenters syn på och 

erfarenheter av icke-västerländsk litteratur i undervisningen. Nedan presenteras och 

diskuteras slutsatserna utifrån de frågeställningar som legat till grund för studien.   

5.1 Erfarenheter av icke-västerländsk litteratur 

Det går att utläsa en diskrepans mellan lärares och lärarstudenters erfarenheter av icke-

västerländsk litteratur. De lärare som har varit verksamma en längre tid har färre 

erfarenheter av icke-västerländsk litteratur, medan de relativt nyligen examinerade 

lärarna har getts kurser som har innefattat icke-västerländsk litteratur. Majoriteten av 

lärarstudenterna kan enbart erinra sig ett fåtal tillfällen som icke-västerländsk litteratur 

har inkluderats i deras ämneslärarutbildning, bortsett från den kurs som ges i 

postkolonial litteratur. Brinks (2006a) resonemang om nedsippring, det vill säga att 

lärare och lärarstudenter formas av sin egen utbildning, framträder i resultaten då 

utbildningen främst har genomsyrats av ett västerländskt perspektiv och därav är det 

västerländsk litteratur som informanterna besitter mest kunskaper om. Trots att kurser 

ges i icke-västerländsk litteratur påvisar resultaten att det i skolans undervisningspraktik 
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existerar en skolkultur som nyexaminerade lärare stegvis socialiseras in i. 

Resonemanget grundar sig i att det av samtliga informanter finns en vilja att inkludera 

icke-västerländsk litteratur i undervisningen, men att det i praktiken prioriteras bort på 

grund av styrdokumentens anvisningar, tillgänglighet och tidsbrist, vilket 

överensstämmer med tidigare forskning (Bergman 2014; Linnér & Westerberg 2009; 

Olofsson 2015; Lundström 2007).  

5.2 Förhållningssätt till icke-västerländsk litteratur och dess 

eventuella möjligheter och hinder 

Likt tidigare forskning framgår det att såväl lärare som lärarstudenter är positiva till 

användande av icke-västerländsk litteratur i undervisningen (Bergman 2014; Linnér & 

Westerberg 2009). Svedner (2011) menar att litteraturen möjliggör vidgade perspektiv 

och en ökad förståelse för andra kulturer och människor. Trots att ett positivt 

förhållningssätt till icke-västerländsk litteratur beskrivs av samtliga informanter, är det 

enbart vid några få tillfällen som lärarna kan erinra sig att ha arbetat med icke-

västerländska verk. Här visade sig faktorer som tidsbrist, okunskap i ämnet och 

stoffträngsel vara hinder och anledningar till att den prioriteras bort, vilket även har 

framkommit i studier av Bergman (2014) och Olofsson (2015). En av lärarna uttrycker 

att eleverna inte ges tillgång till den stora skatt av litteratur som florerar utanför den 

västerländska sfären. Detta beror på otillräckliga kunskaper, men är också en följd av att 

lärarutbildningen och läromedel främst har ett västerländskt perspektiv. Att lärarna ser 

tidsbrist som en bidragande orsak till att icke-västerländska verk prioriteras bort är 

intressant då det synliggör det faktum att det är först på bekostnad av ett västerländskt 

verk som ett icke-västerländskt verk inkluderas. Dessa tankar är möjligen en följd av 

den nedsippring som Brink (2006a) beskriver, samt att lärare och lärarstudenter har 

påverkats av implicita kanonstrukturer och dess västerländska perspektiv som 

genomsyrar en stor del av utbildningen. Här synliggörs problematiken med 

kanonstrukturer, som redovisas av Leppänen & Lundahl (2009), eftersom ett okritiskt 

förhållningsätt gentemot kanonverk enbart stärker deras positionering. Det är således 

betydelsefullt att vara medveten om att en implicit, eller upplevd, litterär kanon existerar 

på skolor och att lärare behöver förhålla sig kritiska gentemot den. 

Att brist på tid är en omständighet som påverkar om icke-västerländsk litteratur 

inkluderas eller inte, är något motsägelsefullt med tanke på de många möjligheter som 

lärarna och lärarstudenterna anser att den kan bidra med, likt resultaten som redovisas 
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av Bergman (2014). Eftersom de nuvarande styrdokumenten är tolkningsbara i vilken 

litteratur som kan användas i undervisningen, finns det egentligen ingenting som påstår 

att en lärare inte kan använda sig av icke-västerländska verk. Däremot står det explicit 

att internationell skönlitteratur ska behandlas, och att helt bortse från icke-västerländsk 

litteratur blir således problematiskt. En del av läraruppdraget är att hålla kunskaper 

inom litteratur uppdaterade och med stor sannolik hamnar ansvaret hos den enskilde 

läraren att läsa in sig på icke-västerländsk litteratur som kan användas i undervisningen. 

Som tidigare har påvisats finns det anvisningar i skolans styrdokument om att 

undervisningen ska innefatta ett internationellt perspektiv  och att möjligheterna att 

inkludera icke-västerländsk litteratur är många. Det blir samtidigt relevant att såväl 

lärarna som lärarstudenterna utnyttjar tillgången till skolbibliotek och i samarbete med 

skolbibliotekarier utforskar vilka verk som finns att tillgå, författade utanför den 

västerländska sfären.  

5.3 Motiveringar till val av icke-västerländsk litteratur 

Slutligen påvisar lärarnas och lärarstudenternas tankar om litteraturval likheter med de 

kategoriseringar som presenteras av Sarland (1991:6). De motiveringar som framträder 

är främst lärarens egna preferenser, mottagarinriktning och tillgänglighet. Bland 

informanterna framkommer även motiveringen att välja västerländsk kanonlitteratur för 

att bidra till elevers allmänbildande. Av Sarlands (1991) kategorier är däremot inte 

böckernas kvalitet ett lika tydligt uttalat motiv, utan då hänvisar respondenterna istället 

till verk kopplade till litteraturhistorien som anses hålla en hög kvalitet. I likhet med 

forskning av Lundström (2007) och Linnér & Westerberg (2009) grundas litteraturval 

många gånger i traditioner, kanonstrukturer och läromedel, vilket resultatet i den här 

studien bekräftar ytterligare. Trots att lärarna och lärarstudenterna förhåller sig kritiska 

till införandet av en skolkanon, föll deras resonemang gällande vilken litteratur som ska 

inkluderas många gånger tillbaka på att ge eleverna kunskaper om centrala verk. De 

centrala verk som omnämns tolkas av samtliga som västerländska. Här påvisar 

resultaten likheter med Elmerssons (2017) resultat, som belyser hur lärare ser kanon 

som en trygghet vid val av litteratur. Det kan därmed finnas ett behov av en kanon med 

icke-västerländska verk för att i större mån uppmärksamma litteraturens betydelse i 

klassrummet. Eftersom det inte explicit står att icke-västerländsk litteratur ska 

inkluderas, bortser lärarna många gånger från den och väljer istället att tolka 

styrdokumenten utifrån egna litteraturpreferenser och kunskaper.  



 

 27 

 Ett tydligt motiv till vilken litteratur som väljs grundas i elevernas behov och 

intressen, vilket skiljer sig från den tidigare forskningen, med undantag av Sarlands 

(1991:6) kategori om mottagarinriktning. Såväl lärarna som lärarstudenterna 

återkommer i sina resonemang till att litteraturvalen ska anpassas efter elevgruppen, 

samt knytas an till elevernas repertoar. Bland lärarstudenterna diskuteras även att icke-

västerländsk litteratur kan vara svårare att relatera till, eftersom det ligger för långt bort 

från elevers vardag. En stor del av den tidigare forskningen utfördes som tidigare 

nämnts innan införandet av Lgy11, vilket kan påvisa en förändring då ett större fokus 

har hamnat på individanpassning i de nu gällande styrdokumenten.  

5.4 Slutsatser 

Avslutningsvis går det att konstatera att ämneslärarutbildningen i viss mån har 

utvecklats i takt med ett globaliserat samhälle, då kurser i icke-västerländsk litteratur 

ges vid det lärosäte där svensklärarstudenterna studerar. Emellertid visar resultaten att 

det krävs mer inriktning på didaktiska verktyg och litteraturförslag som tydligare 

anknyter till gymnasiekurserna i svenska. Lärarstudenterna kan därmed sägas till viss 

del sakna tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra undervisning i icke-

västerländsk litteratur, eftersom de inte får tillräcklig kunskap i hur det kan arbetas med 

litteraturen i en skolkontext. Även om lärarstudenterna får tillräckliga kunskaper finns 

en tendens i resultaten att dessa kunskaper glöms eller prioriteras bort i yrkeslivet, på 

grund av att ett västerländskt perspektiv genomsyrat deras utbildning. Slutligen tyder 

resultaten på att verksamma lärare behöver fortbildning i vilken icke-västerländsk 

litteratur som kan inkluderas i undervisningen, samt rent didaktiskt få tillgång till 

undervisningsförslag och upplägg. Lundström (2007) och Linnér & Westerberg (2009) 

hävdar att hur-frågan är väl utforskad, men resultaten som har framkommit i den här 

studien visar att de lärare som läst kurser i icke-västerländsk litteratur fortfarande är 

tveksamma till hur den kan användas i undervisningen. Det är samtidigt betydelsefullt 

att läromedel och antologier bearbetas och innefattar fler perspektiv än enbart ett 

västerländskt.  

5.5 Metoddiskussion 

Vid intervjuer finns en risk för intervjuareffekten, det vill säga att jag omedvetet eller 

medvetet kan påverka intervjupersonen att svara i en viss riktning (Svenning 2003). 

Med en medvetenhet om detta problem ligger en intervjuguide till grund för 
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intervjuerna, samt att jag i samtal med intervjupersonerna försöker svara neutralt för att 

inte påverka deras svar. Vidare kan metoden kritiseras då det kan finnas en skillnad i 

vad intervjupersonerna säger sig göra och hur de agerar i praktiken, vilket hade krävt 

observationer för att besvara. Det blir istället relevant att undersöka hur svensklärare 

och svensklärarstudenter resonerar i ämnet.  

 En tänkbar problematik är att intervjufrågorna skickades ut i förväg till 

informanterna med syftet att låta dem förbereda sig. Beslutet kan ha påverkat svaren då 

det gav informanterna en möjlighet att läsa in sig mer på ämnet och därmed kunna ge 

tillrättalagda svar. Det resulterade i att informanterna förberedde sig på andra sätt än att 

bara se över frågorna, exempelvis hade samtal med bibliotekarier och översyn av gamla 

kursplaner förekommit.  

Vid en kvalitativ studie kan de tolkningar av materialet som görs problematiseras. 

För att undvika övertolkning och legitimera de tolkningar som görs har transparensen 

ökats genom att inkludera många citat från intervjuerna. En problematik som kan 

uppmärksammas är att de studenter som medverkat i studien genomför sin utbildning 

vid samma lärosäte, vilket sannolikt bidragit till en viss samsyn på icke-västerländsk 

litteratur i undervisningen. Därmed kan deras svar på utbildningsspecifika frågor endast 

vara representativa för det enskilda lärosätet. 

5.6 Förslag till vidare forskning 

För att ge förslag på forskning som kan komplettera denna studie kan exempelvis 

klassrumsobservationer bidra till en djupare förståelse för hur svensklärare i praktiken 

arbetar med såväl västerländsk som icke-västerländsk litteratur. Dessutom hade 

intervjuer med elever kunnat genomföras för att få en bild av deras uppfattningar om 

syftet med icke-västerländsk litteratur och dess utrymme i undervisningen.  
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Bilagor 

Bilaga A Intresseanmälan till intervju 

Hej alla svensklärare och blivande svensklärare!  

 

Mitt namn är Frida Göstasson och jag läser just nu mitt sista år på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Inför mitt stundande examensarbete, där jag ska undersöka lärare och 

lärarstudenters syn på att använda sig av icke-västerländsk litteratur i undervisningen, 

söker jag just nu efter informanter som kan tänka sig att ställa upp på en intervju.  

 

Intervjun planeras ta cirka 30 minuter och behandlar öppna frågor om icke-västerländsk 

litteratur i undervisningen samt tankar om urval. Intervjuerna kommer att spelas in för 

att därefter transkriberas, och utvalda delar av transkriptionerna används i uppsatsen. 

Uppsatsen kommer vid godkänd examination att publiceras på DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet), och de inspelade intervjuerna samt transkriptionerna förstörs 

efter godkänd examination. All information om dig och din arbetsplats kommer inte att 

inkluderas i uppsatsen, och du är således helt anonym i undersökningen. 

 

Intervjuerna planeras äga rum under v 47–49 och inom de ramarna väljs en tid som 

passar dig. Jag är flexibel och kan ta mig till din arbetsplats inför intervjutillfället. Du 

får tillgång till de huvudsakliga intervjufrågorna inför intervjun så att du ges möjlighet 

att förbereda dig. Notera att du närsomhelst under skrivprocessen får avbryta din 

medverkan i undersökningen. Det insamlade materialet förstörs då med omedelbar 

verkan.  

 

Om du är intresserad av att medverka i min undersökning, kontakta då mig senast 

22/11. Vid frågor kontakta mig eller min handledare.  

 

Hoppas vi ses!  

Med vänliga hälsningar,  

Frida Göstasson  

fg222di@student.lnu.se  

Handledare: 

mailto:fg222di@student.lnu.se


 

 II 

Annette Årheim 

annette.arheim@lnu.se  

Bilaga 2 Intervjuguide 

Bakgrund  

- År som lärare/år in på utbildningen 

- Ämnen 

Erfarenheter av icke västerländsk litteratur från…  

- Gymnasiet? Ämneslärarutbildningen? VFU? Arbetslivet? 

Tankar om litteraturval  

- Hur resonerar du vid val av litteratur? 

- Vilka böcker väljer du? Varför?  

- Tankar om mångfald och representation i litteraturundervisningen?  

- Om du fick nämna tre skönlitterära verk som du anser eleverna borde ha läst 

efter avslutad gymnasial utbildning, vilka skulle det vara?  

- Hur ser du på införandet av en skolkanon?  

- Hur går du tillväga vid planering av litteraturundervisning?  

Varför icke-västerländsk litteratur i klassrummet? 

- Hur ser du på icke-västerländsk litteratur i klassrummet?  

- Vad vill du att eleverna ska uppnå med litteraturundervisning i icke-västerländsk 

litteratur?  

- Anser du att det finns möjlighet för att genomföra undervisning i icke-

västerländsk litteratur? På vilket sätt? 

- Hur arbetar du med icke-västerländska verk i undervisningen?  

Kunskaper i ämnet  

- Upplever du att du har tillräcklig kunskap om icke-västerländsk litteratur?  

- Kompetensutveckling i icke-västerländsk litteratur?   

Om ja, vad hade du velat att den innehöll? Om nej, varför?  

- Hade du önskat att ämneslärarutbildningen innehöll mer/mindre innehåll om 

icke-västerländsk litteratur? På vilket sätt?  

Vilka möjligheter i arbetet med icke-västerländsk litteratur ser du?   

 

mailto:annette.arheim@lnu.se


 

 III 

Vilka hinder i arbetet med icke-västerländsk litteratur ser du?  

 

Har du arbetat med icke-västerländsk litteratur i undervisningen?  

- Om ja, beskriv ett moment du upplevde gav ett lyckat resultat. Om nej, hur hade 

du velat gå tillväga?  

- Hur har du upplevt elevers respons på icke-västerländsk litteratur?  


