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Abstract 

This essay focuses on Finnish immigrants living in Sweden and their experiences of education 

of literature in Swedish upper secondary school. It concerns the fact of how education of 

literature can be used to strengthen students’ formation of cultural identity. The essay tries to 

identify obstacles as well as possibilities in the teaching of literature with a view to deepen 

and enrich this process. The method consists of a phenomenological approach including 

interviews with a group of Finnish immigrants living in Sweden. The theoretical background 

of this composition comes from various fields such as the didactic, literary and social 

psychology sphere. Keywords in the analysis have been cultural identity, subjective relevance 

and deliberative democracy. The results have shown that the cultural contents as well as the 

cultural variety in Finnish literature taught in class are often experienced to be unvaried and 

static. The results have also exposed the danger of a homogenous cultural landscape 

according to Jürgen Habermas’ ideas of the public sphere and post-colonial literary theories 

on how cultural power is bound up with social power. The role of the Swedish teacher has 

furthermore been discussed in ways of how to interpret and understand curriculum and how to 

support and teach literature in aim to support identity process.   

 

English title: Finnish sisu in Swedish literature education – selection, cultural identity and 

subjective relevance according to the experiences of three students with a Finnish background 

 

Nyckelord: Kulturell identitet, subjektiv relevans, litteraturundervisning, deliberativ 
demokrati, finsk minoritetsgrupp. 

 
 

 

 

 

 



 3 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning                     s. 4 

1.1 Syfte                     s. 4 

2 Material och metod                  s. 5 

 2.1 Metodval                    s. 5 

 2.2 Urvalsgruppen                  s. 6 

 2.3 Material- och metodkritik               s. 8 

 2.4 Forskningsetiska ställningstaganden            s. 9 

3 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter          s. 9 

3.1 Forskning om litteraturundervisning och elevers identitetsprocess     s. 9 

3.2 Individualisering och litteraturdidaktiska förklaringsmodeller      s. 11 

3.3 Identitets- och socialisationsbegreppet ur ett socialpsykologiskt perspektiv s. 13 

3.4 Identitetsbegreppet i vår mediala tid            s. 15 

3.5 Identitetsbegreppet och postkoloniala förklaringsmodeller      s. 15 

4 Samtalsanalys                    s. 16 

4.1 Litteratururval – vad, varför, till vem och av vem?        s. 17 

4.2 Kulturellt identitetsskapande och subjektiv relevans?       s. 21 

5 Slutdiskussion                    s. 26 

5.1 Möjligheter och hinder i litteraturundervisningen         s. 26 

 5.2 Lärarens roll                   s. 29 

 5.3 Fortsatt forskning                 s. 31 

6 Sammanfattning                   s. 32 

7 Referenser                     s. 34



   

1 Inledning 

 

Skolans uppdrag kan beskrivas som tudelat: En dimension utgörs av det sociala uppdrag som 

tillskrivs skolan där demokrati, solidaritet och jämlikhet står som honnörsord. Och en av 

skolans många sociala uppgifter är att bidra till att elever får en kulturell identitet 

eftersom ”[e]n trygg identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det 

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

värderingsgrunder.” (GY11:2). Den andra dimensionen består av skolans kunskapsuppdrag 

som regleras med hjälp av kurs- eller ämnesplan. I gymnasieskolans ämnesplan för svenska 

uttrycks kunskapsuppdraget på följande sätt:  

 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för 
reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka 
sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av 
medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.” (Ämnesplan för svenska 
[GY11])  

 

Med utgångspunkt från ovanstående citat och förda resonemang kring skolans uppdrag kan 

det därför vara av intresse att undersöka hur svenskämnets litteraturundervisning kan 

användas som verktyg för att stödja elevers kulturella identitetsprocess.  

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur litteraturundervisningen påverkar elevers 

kulturella identitetsprocess. För att begränsa mitt arbete har jag valt att rikta in mig på 

personer med finsk bakgrund som har gått i skola i Sverige. De frågor som jag har ställt mig 

är: Hur kan litteraturundervisningens subjektiva relevans för finskättade elevers kulturella 

identitetsskapande beskrivas utifrån deras egna upplevelser? Vilka möjligheter och hinder 
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identifieras av urvalsgruppen? Denna sista fråga ser jag som uppsatsens framåtsyftande del i 

vilken jag kommer att med hjälp av urvalsgruppens upplevelser och tillämpad teori kunna 

säga något om hur stödet skulle kunna se ut.  

Det forskningsmotiv som står bakom mitt val är delat: dels är det valda forskningsområdet 

relativt outforskat, dels är min förhoppning att denna undersökning också ska kunna säga 

något om hur andra minoritetsgrupper i den svenska skolan kan tänkas uppleva 

litteraturundervisningens relevans i deras kulturella identitetsskapande. 

I korthet är uppsatsen disponerad på följande sätt: Jag börjar med att diskutera min metod 

och mitt material. Därefter ger jag en forskningsöversikt över relevanta teorier. Sedan följer 

de kapitel som jag kallar för ”samtalsanalys” och ”slutdiskussion”, och det är i dessa delar 

som undersökningens fokus hamnar. Avslutningsvis diskuterar jag fortsatt forskning och gör 

en sammanfattning där arbetet i sin helhet summeras. 

 

2 Material och metod 

 

Materialet i undersökningen består av de kvalitativa intervjuer som genomförts med 

informanterna. I detta avsnitt redogör jag för mitt val av metod, motiverar urvalet av 

informanter samt ger en kort beskrivning av dessa. Därefter följer metod- och materialkritik 

samt forskningsetiska ställningstaganden. 

 

2.1 Metodval 

 

Inför arbetet har noggranna avvägningar gjorts gällande vilken arbets- och 

undersökningsmetod som skulle vara bäst lämpad för studien. För att besvara mitt syfte och 

mina frågeställningar så har en kvalitativ studie gjorts utifrån en fenomenologisk ansats med 
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inslag av diskursanalys. Skillnaden mellan de två senare kan beskrivas som då fenomenologer 

intresserar sig för hur människor upplever livsvärldsfenomen så studerar diskursanalytikern 

hur språk och diskurser konstruerar sociala världar som människor lever inom.  

Till min hjälp har jag haft Brinkmann & Kvale Den kvalitativa forskningsintervjun (2009). 

I korthet syftar fenomenologiska studier till att beskriva variationen av uppfattningar om en 

specifik företeelse. Det finns inget intresse i huruvida uppfattningen är sann eller falsk utan 

det viktiga är hur fenomenet framstår för individen. Just det kvalitativa inom denna 

forskningsmetod beskriver Brinkmann & Kvale som såhär: ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun (…) arbetar med ord inte med siffror. Den kvalitativa intervjuns precision 

i beskrivningen och stringens i tolkningen av meningen motsvarar exaktheten i de kvantitativa 

måtten.” (Brinkmann & Kvale 2009: 45-46) 

Den fenomenologiske forskaren använder sig av en intervjuteknik som har stora likheter 

med ett samtal och vinsten med detta är kunna ställa de rätta följdfrågorna (Brinkmann & 

Kvale 2009). I detta arbete innebär det att samtliga intervjuade fick samma ingångsfråga men 

därefter anpassades intervjuerna efter respektive informants svar. I undersökningen 

genomfördes totalt fem stycken samtal. Med andra ord har få djuplodande intervjuer med 

informanterna föredragits framför fler ytliga sådana.   

 

2.2 Urvalsgruppen 

 

Samtalsgruppen bestod av tre finskättade personer: En man och två kvinnor, i åldrarna 20-35 

år. Anledningen till att informanterna befinner sig just i detta åldersspann är att de alla läst 

enligt Lpf 94. För att bäst försöka besvara studiens syfte menar jag att det är av stor vikt att 

informanterna har ett vuxet självreflekterande perspektiv. Nedan följer en kort presentation av 

informanterna: 
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Satu (35 år) är urvalsgruppens äldsta deltagare och hon är också den enda av dem som är 

född i Finland. Hon flyttade till Sverige som åttaåring och enligt henne själv anpassade hon 

sig snabbt till den svenska skolan. Framförallt framhåller hon att hon inte ännu inte hade 

hunnit börja läsa svenska då hon flyttade hit utan lärde sig det först här. Hon gick på 

modersmålsundervisning under hela sin grundskoletid. Satu läste barnskötarprogrammet i 

gymnasiet och hamnade vad hon kallar för i ”skarven” mellan Lgr 80 och Lpf 94. Hon har 

efter detta även läst på komvux och på högskola.   

Heidi (20 år) är gruppens yngsta deltagare och är också den enda av dem tre som inte talar 

finska, däremot har det talats finska i hemmet. Heidi har aldrig gått på 

modersmålsundervisning i finska trots att hon, vid yngre år, talat finska. På gymnasiet läste 

hon ett studieförberedande program, nämligen samhällsprogrammet med inriktning mot kultur 

(Lpf 94). Heidi är född i Sverige och hennes föräldrar hade varit bosatta länge i Sverige då 

hon föddes.  

Jarno (30 år) har talat finska hemma och har liksom Satu gått på modersmålsundervisning 

hela sin grundskoletid. Jarno är född i Sverige men hans föräldrar var nyligen hitflyttade då 

han föddes. Han läste också ett samhällsvetenskapligt program med humanistisk inriktning 

(Lpf 94). 

Alla informanter i urvalsgruppen har arbetarklassbakgrund och alla har tagit examen i den 

svenska gymnasieskolan.  

 

 

 

 

 

 



 8 

2.3 Material- och metodkritik 

 

Den kvalitativa forskningsmetoden skiljer sig radikalt från de kvantitativa metoder som står 

till buds på så sätt att i den kvalitativa forskningen finns alltid ett tolkande subjekt 

(Brinkmann & Kvale 2009) . Ett sätt att väga upp faran med att bli alltför subjektiv i sin 

tolkning är att ha bred teoretisk ingång (Johansson & Lalander 2007). 

 Även tidsperspektivet bör kommenteras eftersom jag i min undersökning väljer att 

begränsa mig till vuxna informanter. Detta kan tänkas innebära en risk på så sätt att det långa 

tidsperspektivet kan ge upphov till efterhandskonstruktioner av händelser och upplevelser.  

 Vidare kan antalet informanter i undersökningen ge en alltför snäv bild av det undersökta 

fenomenet. Då sverigefinnarna utgör en av Sveriges största minoritetsgrupper1 så finns det ett 

stort potentiellt underlag till undersökningen och många personer har initialt varit villiga att 

medverka, men då de blivit varse arbetets syfte så har de dragit sig ur. Detta förvånade mig 

och gav mig huvudbry vid undersökningens start, men under arbetets gång så har jag insett att 

det begränsade underlaget i detta arbete också visar på det komplexa begrepp som undersöks, 

nämligen kulturell identitet och svårigheterna med att definiera vad man är, vem man är och 

när man är vad. 

 Informanterna har inte heller valts ut på premisser såsom medborgarskap, modersmål eller 

födelseland. Istället har deltagarna själva fått göra avvägningen om de är ”tillräckligt finska” 

för att platsa i undersökningen och gemensamt för de tre informanterna är att de identifierar 

sig som ”finnar” oavsett modersmål eller medborgarskap. 

Jag är väl medveten om att jag i min användning av begreppet ”finsk skönlitteratur” går 

utanför den traditionella tolkningen, nämligen skönlitteratur skriven på finska (Fors 2008). 

                                                 
1 Enligt NEs nätupplaga finns det uppskattningsvis 300 000-500 000 sverigefinnar, d.v.s. finskättade personer i 
Sverige som”[v]ilka oavsett medborgarskap identifierar sig med den sverigefinska etniska minoriteten.” (NEs 
nätupplaga sökord ”sverigefinnar”) 
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Istället använder jag begreppet för att beskriva ”den litteratur som är skriven av såväl finska, 

finlandssvenska och finskättade författare.” (Fors 2008:3) Det väsentliga för arbetet blir även 

här ”representationen”, eller ”den bild av finskhet som kommer fram” (Fors 2008:3) i 

litteraturen som nämns.  

 

2.4 Forskningsetiska ställningstaganden 

 

I enlighet med de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet ställer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning, så har samtliga informanter tagit del av intervjuns syfte och 

förutsättningar och de har också gett sitt samtycke till medverkan. Deras uppgifter och svar 

har behandlats konfidentiellt och enbart i det syfte som de i samtalets början gett sitt samtycke 

till (”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”). 

 

3 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

 

I detta avsnitt diskuterar jag tidigare forskning som gjorts inom närliggande områden. 

Därefter redogör jag för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

undersökningen. 

 

3.1 Forskning om litteraturundervisning och elevers identitetsprocess 

  

Jag har inte kunnat finna ytterligare studier som behandlar denna uppsats frågeställning: 

finskättade elevers upplevelser av svenskundervisningen utifrån begreppet kulturell identitet. 

Vad som däremot kan nämnas är att intresset för elevers identitetsprocess och 
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litteraturundervisning är ett växande forskningsområde där det de senaste åren vuxit fram 

såväl avhandlingar som uppsatser som behandlar detta. Bland annat Birgitta Bommarcos 

avhandlig Texter i dialog - en studie i gymnasieelevers litteraturläsning (2006) bör nämnas, 

där Bommarco utifrån ett lärarperspektiv talar om hur litteraturreception, läsprocessen och 

litteraturundervisningen ser ut och kan utvecklas.  

I mitt arbete har jag haft en stor användning av framförallt Annette Årheims 

licentiatavhandling Medier och identitet i gymnasisters mångkulturella vardag (2005) och 

doktorsavhandling När realismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna historier” och unga 

läsares tolkningsstrategier (2007). Bland annat menar hon att ungdomars reception av 

samtidslitteratur i mångt och mycket styrs av krafter som omger både läsaren och texten; 

nämligen bokförlagens allt mer aggressivare marknadsföring av att leverera ”sanna historier.” 

På så sätt menar hon att den idag dominerande medieövergripande ”reality-trenden” också 

inom litteraturen eroderar skiljelinjen mellan fakta och fiktion (Årheim 2007:15). I Medier 

och identitet undersöker Årheim hur ungdomar använder sig av sina medieerfarenheter i 

identitetsskapandet och hennes ambition är också att ”öka förståelsen för vad ungdomars allt 

större tillgång till olika medietexter betyder för konstruktionen och förståelsen av både jaget 

och främmande kulturer.” (Årheim 2007:8)  

Vidare menar Årheim, med utgångspunkt i socialpsykologisk forskning, att 

identitetskonstruktionen har blivit alltmer komplex i vårt samhälle, och ”[a]tt 

skolundervisningen har en viktig uppgift i att hjälpa eleverna att hantera processen är därmed 

givet, både ur ett kunskaps- och demokratifostrande perspektiv” (Årheim 2005:11). Det 

faktum att jag i mångt och mycket använder samma källor som Årheim gör i sina studier visar 

på att vi rör oss, om än inte på samma, så inom närliggande forskningsfält.  

Inspirerad av vad Årheim behandlar i sina två studier, så tar detta arbete avstamp i vad 

som händer med texter, såsom beskrivna i arbetets inledning, vid användandet av dem. Och då 
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användningen i en undervisningssituation inte förblir en isolerad företeelse, så är själva tanken 

med att behandla relevanta texter på temat kulturell identitet i svenskundervisningen att 

elevers föreställningar kring problematiken utmanas och därmed också sätter spår i elevernas 

förhållningssätt utanför klassrummet (Årheim 2005). 

 

3.2 Individualisering, subjektiv relevans och litteraturdidaktiska 

förklaringsmodeller 

 

I skrivandets stund är den svenska skolan inne i ett omfattande reformarbete: en ny skollag 

trädde i kraft 1 juli 2011, arbetet med att validera och legitimera lärarkårens kompetens 

inleddes under hösten 2011 och nya läroplaner för alla skolformer och nytt betygssystem 

började gälla från och med höstterminen 2011. I gymnasieskolans, såväl som i grundskolans 

läroplan, förespråkas återigen den sociokulturella synen på lärandet, på så sätt har ingen 

förändring skett jämfört med Lpo 94 och Lpf 94. Kunskapen utvecklas i ett socialt samspel 

beroende på sammanhang såsom tid, plats och miljö. Därmed finns inte längre något sådant 

som ”en” kunskap. Därför, slår Ingrid Carlgren fast redan i Skolverkets betänkande Bildning 

och kunskap (1992), är kunskap nära knutet till olika perspektiv, värderingar och 

sammanhang. Därmed bör vi, enligt rådande läroplaner, se på kunskap som något som 

produceras i ett samspel med andra, dvs. det som benämns en processorienterad 

undervisningskultur (se t.ex. Svedner 1996, Svedner & Säfström 2000). 

Utifrån denna processorienterade syn på lärandet är det nödvändigt att ta hänsyn till 

elevernas egna erfarenheter och intressen i en undervisningssituation. Följaktligen beskriver 

begreppet ”subjektiv relevans”, dvs. individens nytta och användning av undervisningen, en 

grundläggande faktor i all form av inlärning. 
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Per Olov Svedner gör i Didaktik – perspektiv och problem (2000) en mycket intressant 

sammanställning av hur litteraturundervisningen och synen på hur och vad som ska prioriteras 

inom ämnet, förändrats genom 1900-talets olika styrdokument. Svedner påpekar att det var 

först vid seklets mitt som tystläsning blev den form som var att föredra framför den tidigare 

förespråkade högläsningen. Parallellt med tystläsningen växer en annan intressant tendens 

fram som vidgar läsbegreppet, nämligen kravet på kritisk läsning i motsats till enbart receptiv 

läsning. Denna syn återkommer sedan mer eller mindre identiskt formulerad i såväl Lgr 62, 

Lgr 80 och Lpf 94: ”De ambitioner som läsningen kan förknippas med blir alltså förutom 

språkträningsambitionen, där den får en bredare funktion, också medvetenhetsambitionen. 

Läsningen inordnas på det sättet tydligt i vad man kan kalla elevernas allmänna 

socialisationsprocess.” (Svedner & Säfström 2000:116–117) Först i Lpf 94 sammanfattas 

synen på litteraturens komplexa roll i skolan där en rad olika ambitioner målas fram, och 

utvecklingen kan närmast beskrivas ha gått från en kunskapsorienterad ambition, via en 

attityd- och kulturambition till medvetenhetsambition, eller ”från inomlitterär kunskap till en 

omvärlds- och socialisationsorienterad kunskap” (Svedner & Säfström 2000:122). 

I enlighet med detta är alltså läraren fri att skapa sin egen ämnesprofil menar Svedner i 

Svenskämnet & svenskundervisningen – närbilder och helhetsperspektiv (1996). Men beslutet 

fattas av läraren mot en fond av olika krafter såsom vetenskapliga krav och önskemål utifrån 

en akademisk bakgrund som utgör utbildningens grund. Även samhällsbakgrunden bidrar 

starkt till ämnesprofilerandet då eleven förväntas få en utbildning som gagnar deras 

kompetens som medborgare och som förberedande för yrkes-, kultur- och samhällsliv 

(Svedner 1996). Sist men inte minst fattar läraren beslut utifrån vad Svedner benämner som 

en elevbakgrund, vilket innebär att undervisningen måste kännas meningsfull för eleven och 

eleverna: ”Problemet är vad som ger subjektiv relevans, dvs. personlig 

behovstillfredsställelse.” (Svedner 1996: 17-18) 
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Svedner konstaterar också att litteraturundervisningen återigen fått en starkt uttalad 

värdefunktion, där demokratiska, humanistiska och etiska värden skall förmedlas med hjälp 

av litteraturen (Svedner 1996). Därmed sätts återigen begrepp såsom subjektiv relevans i 

fokus vad gäller urval och lärarens ämnesprofilering i litteraturundervisningen. Begreppet 

subjektiv relevans innebär, såsom jag förstår och använder det i detta arbete, att eleven ställer 

krav på att undervisningen ska ha ett innehåll som denne kan relatera till själv och först då kan 

begreppet knytas till ett identitetsskapande arbete. Erfarenhet, inlevelse och reflektion utgör 

referenspunkten för ny förståelse och ny kunskap (se Bommarco 2006:47f).  

Begreppet ”deliberativ demokrati” är relevant i undersökningen då det behandlar hur 

delaktighet och demokrati fungerar i ett klassrum (Jonsson & Roth 2003). Deliberativ 

demokrati ” kan förstås som en metod att arbeta med värdegrundsfrågor inom bl.a. skolan” 

(Bärnlund Fors m.fl. 2011:2). Annorlunda uttryckt är det ett sätt att göra demokrati, och 

fungerar som en motvikt mot majoritetsprincipen (Bärnlund Fors m.fl. 2011) . Även 

skillnader vad gäller social och politisk delaktighet görs inom forskningen på detta område 

(Bärnlund Fors m.fl. 2011).  

 

3.3 Identitets- och socialisationsbegreppet ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv 

 

Socialisation kan beskrivas som den process människor genomgår och utsätts för i sitt 

umgänge med andra människor. Processen innefattar olika sociala krafter såsom värderingar, 

normer, attityder, kunskaper, roller och handlingar (Aspelin 2003, SAOL). 

Socialisering kan beskrivas som antingen primär eller sekundär (Aspelin 2003). Den 

primära socialisering som individen utsätts för sker i mötet med den närmaste kretsen såsom 

familj och vänner (Aspelin 2003, Andersson 2010-11-03). Jonas Aspelin finner stöd i George 
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H. Meads idéer då han i Zlatan, Caligula och ordningen i skolan (2003) menar att 

socialisation förmedlas eller överförs till stor del med hjälp av språket (Aspelin 2003:30–31).  

I mitt arbete använder jag även begreppet ”internalisering” hämtat från det 

socialpsykologiska forskningsfältet. Internalisering används för att beskriva det fenomen då 

samhällsnormer införlivas hos individen till den grad att normerna blir en del av dess identitet 

och personlighet, bl. a vår självbild konstrueras genom internalisering (Andersson 2010-11-

03). Även begreppet ”externalisering” är hämtat från samma forskningsområde och används 

för att beskriva det fenomen då normer och värderingar internaliserats hos individer så hjälper 

de i sin tur till att överföra dessa till andra individer i sin omgivning (Andersson 2010-11-03).  

Den sekundära socialiseringen inträffar när barnet börjar skolan. Här möter barnet de 

värderingar och normer som råder i institutionaliserad form och förmedlandet sker framförallt 

via ett skriftspråk (Andersson 2010-11-03). Men också andra sociala sammansättningar kan 

ses som sekundär socialisering, exempelvis umgänge inom kamratgrupper eller i föreningsliv 

(inom viss forskning talar man om detta som en tertiär form (Andersson 2010-11-03)).  

I diskussioner om socialiseringsprocessen ligger det nära tillhands att diskutera identitet 

och identitetsskapande. Identitetsbegreppet kan beskrivas utifrån två olika aspekter, nämligen 

individuell identitet och social- eller gruppidentitet, oftast används begreppen för att definiera 

varandra (Johansson & Lalander 2007). Med gruppidentitet menas hur gruppen ser på sig 

själv i förhållande till sin omvärld, dvs. gruppens föreställningar om sig själv (Johansson & 

Lalander 2007). 
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3.4 Identitetsbegreppet i vår mediala tid 

 

I undersökningen använder jag mig av de tankar om individens rätt till en röst i offentligheten 

som den tyske sociologen Jürgen Habermas utvecklat i Borgerlig offentlighet (2003). 

 I sin studie pekar Habermas på hur medierna i 1700-talets engelska borgarklass fungerade 

som samhällets förlängda arm in i den privata sfären. Och än idag fungerar dessa på liknande 

sätt eftersom det är genom medierna samt andra samhällsinstitutioner (ex. skola, kyrka) som 

vi får reda på vilka vi är och vad som förväntas av oss (Habermas 2003). Och därmed så 

spelar dessa en stor roll i vår självuppfattning och identitetsutformning.  

Habermas diskussion kring det offentliga samtalet och dess betydelse för det demokratiska 

samhället kan knytas till begreppen identitet, identitetsskapande, samt representation och kan 

belysas utifrån just demokratiseringsfrågor och integration. 

 

3.5 Identitetsbegreppet och postkoloniala förklaringsmodeller 

 

I ett arbete som detta går det knappast att undvika det relativt unga, men snabbt expanderande 

forskningsområde som kommit att kallas det postkoloniala. Ett av de klassiska verken inom 

området är Edward Saids Orientalism (1978). Said visar på hur västerlandets syn 

på ”Orienten” förvrängts för att passa in i rådande fördomar och förutfattade meningar om 

orientalerna. I kontrast till de vilda, nyckfulla och känslodrivna orientalerna ställs den 

upplysta västerländske människan. Said menar att denna diskursiva ordning därmed har fått 

(och fortfarande får) konsekvenser för hur västerlandet förhåller sig till orienten.  

Liknande fenomen talar också historikern Michel Foucault om i sin forskning om bl.a. 

sexualitetens och galenskapens historia. Foucault visar på att det är den rådande diskursen 

som formar ”subjektet”, dvs. det som diskursen representerar. På så sätt skapas 



 16 

också ”objektet” eller ”den Andre” genom att man tillskriver denne mindre åtråvärda 

egenskaper, sådana som förkastas i den rådande diskursen (Fors 2008,se även Diskursens 

ordning av Foucault):  

 

If the possibilities of thought and action are determined by a series of systems which the 
subject does not control or even understand, then the subject is ‘decentred’ in the sense that it 
is not a source or centre to which one refers to explain events. It is something formed by 
theses forces. ( ur Jonathan Culler, Literary Theory. A Very Short Introduction, 1997:109).  

 
 

Om detta slags stereotypifiering talar även Stuart Hall om i ”Cultural Identity and Diaspora” 

(2003) då han menar att fenomenet, i korthet, innebär att man reducerar en grupps egentliga 

egenskaper till ett fåtal, att man separerar det normala/acceptabla från det 

onormala/oacceptabla, och sist men inte minst att man utövar symbolisk makt genom att 

benämna, karakterisera och nedvärdera det som anses annorlunda/hotande. Med andra ord 

handlar det om ett konstruerande av objektet genom att skapa skillnader, om att utesluta och 

att utöva symbolisk makt. Hall förespråkar därmed en kulturell identitet som, snarare än att 

vara ett stabilt resultat av ett homogent ursprung, är ett tillstånd:  

 

Cultural identity (---) is a matter of “becoming” as well as of “being.” It belongs to the future 
as much as to the past. It is not something which already exists, transcending place, time, 
history, and culture. Cultural identities come from somewhere, have histories. But like 
everything which is historical, they undergo constant transformation. Far from being eternally 
fixed in some essentialized past, they are subject to the continuous “play” of history, culture, 
and power. Far from being grounded in mere “recovery” of the past, which is waiting to be 
found, and which when found, will secure our sense of ourselves into eternity, identities are 
the names we give to the different ways we are positioned by, and position ourselves within, 
the narratives of the past. (Hall 2003:236) 

 

4 Samtalsanalys 

 

I detta kapitel diskuteras centrala teman i samtalsintervjuerna som skett. I samtalen har vi 

berört skiftande frågor såsom: Hur påverkar media bilden av finskhet? Vilken roll spelar de 
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finska invandrarnas sociala bakgrund? Vilken roll spelar Sveriges och Finlands långa 

gemensamma historia, det som brukar kallas ”storebrors-komplexet?” Utifrån uppsatsens 

syfte och informanternas svar har jag sedan valt ut ett antal frågor som jag vill beröra djupare, 

nämligen hur litteratururvalet sett ut och upplevelsen av detta, subjektiv relevans för 

deltagarnas kulturella identitetsprocess, och sist vilka möjligheter och hinder som de idag 

identifierar som bärande och bristande.  Denna sista fråga diskuteras djupare i kapitel 

5 ”Slutdiskussion”. Mina frågor till deltagarna är kursiverade. 

 

4.1 Litteratururval – vad, varför, till vem och av vem? 

 

Om du tänker tillbaka på din gymnasietid, vilken finsk litteratur behandlades i 

litteraturundervisningen och på vilket sätt? Slående för alla informanter är att de har svårt att 

på rak arm komma fram till titlar och författarskap som behandlades i svenskundervisningen. 

Främsta anledningen till detta menar de är att det var så få titlar. Men efter ett tags funderande 

så säger Satu att klassen läste Väinö Linnas Okänd Soldat (1954) och att läraren nämnde 

Kalevala (1835) i förbifarten just som ett namn man bör känna till vad gäller finsk litteratur. 

Själva textsamtalet existerade inte säger Satu, mer än att klassen fick en inlämningsuppgift 

som skulle göras men ”det var ju bara för att se om vi hade läst den eller inte”.  

 Den yngsta informanten, Heidi, säger att de inom temat ”arbetarklasslitteratur- då och nu” 

fick välja mellan tre ”moderna” litterära verk ur den arbetarklasslitterära genren. Hon valde 

Svinalängorna (2006) av Susanna Alakoski därför att det var en finskättad författare som 

skrev om bland annat hur mottagandet och bemötandet av de finska arbetsinvandrarna såg ut, 

något som hon kände relaterade till sin egna kulturella bakgrund och som därför väckte 

hennes intresse: ”Vi fick välja mellan typ Svinalängorna av vad hon nu heter … [jag påminner 

henne om författaren], ja just det Susanna Alakoski heter hon. Sen var det två andra böcker 
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också men jag kommer inte ihåg namnen längre.” Hon minns också att de läste och 

behandlade Tove Janssons Sommarboken (1972) och dikter av Edit Södergran. Då jag ber 

henne att förtydliga vad hon menar med ”behandla” så säger hon att ”ibland satt vi i 

smågrupper och diskuterade själva de frågor som läraren delat ut. Ibland pratade vi hela 

klassen, vi var ju bara åtta stycken. Ibland fick vi också skrivuppgifter, till exempel 

analysfrågor som vi skulle skriva om och så...”. 

Även den tredje deltagaren, Jarno, säger att några av Edit Södergrans dikter lästes men då 

i en lärobok utan att man satte in dikterna i ett sammanhang eller diskuterade dem utifrån 

deras kvaliteter. Han säger också att läraren ibland nämnde vissa titlar varpå han på eget 

bevåg läste Högt bland Saarijärvis moar (1959). Han kommer inte heller ihåg att man 

någonsin berörde vad han kallar för nyare litteratur utan det som nämndes var de klassiska 

titlarna ”och författare som Runeberg, Edith Södergran och Linna, det var ju bara sånt som 

stod i boken, några nyare namn fanns inte med”. 

Vilken respons fick litteratururvalet av dig, hemma eller i klassen? Satu säger att ”hemma 

blev ju pappa och mamma glada att vi läste Okänd Soldat men de tyckte hellre att jag skulle 

läsa den på finska.” Men, fortsätter hon, i klassen upplevdes valet som ”ännu en tråkbok att 

plöja igenom.” Hon menar också att det i första hand inte var kriteriet ”bra litteratur” som 

verkade ha avgjort valet för läraren utan mer det faktum att det var en klassiker som lästes 

som en representant för finsk litteratur genom tiderna: ”nå’t finskt skulle vi ju läsa och det var 

ju en bra bok.”  

Diskuterades litteraturen aktivt utifrån begrepp såsom finskt/anglosaxiskt etc.? ”Nej, det 

var ju mest bara svenskt eller engelskt.” säger Satu. ”Nej, inte vad jag kan komma ihåg.” 

säger Jarno. ”Ja, ibland gjorde vi det men det var bara då det var något speciellt, typ som 

historiska händelser och sånt.” säger Heidi. När jag sedan ber informanterna att 

vidareutveckla sina svar huruvida de tycker att det är bra eller dåligt att diskutera litteratur 
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utifrån dess ursprung, menar Heidi att det var bra att den kulturella tillhörigheten inte stod i 

centrum, istället valdes litteraturen utifrån dess kvaliteter: ”Vi läste ju Sommarboken för att 

det var en bra bok, inte för att den var finsk.” Men Satu menar att om man också vågar 

diskutera litteratur utifrån just den kulturella tillhörigheten så drar man också fram fördomar 

och förutbestämda åsikter i ljuset, och inte bara bidrar till att reproducera dessa i det 

tysta: ”Det är klart”, säger Satu, ”att det kan vara bra att våga diskutera det som kommer fram 

i böckerna även om det kan vara känsligt för vissa elever, då slår man ju hål på myter och 

fördomar.”  

Även erfarenheterna från ett litterärt samtal skiljer informanterna åt. De äldre deltagarna 

ger bilden av att litteraturundervisningen dominerades av enbart korvstoppning och 

faktaplugg vad gäller utgivning, titlar och litteraturhistoria: ”vi skulle alltid lära oss vilka som 

skrivit vad och när och sen så hade vi prov på det.” säger Jarno. Däremot kan Heidi se 

tendenser till att samtalet om böcker som man läste gemensamt i viss mån fick styra hur 

exempelvis redovisandet skulle ske. Även om det framförallt var läraren som begränsade 

urval av böcker och redovisningsform: ”Ja, alltså läraren valde ju ut några stycken böcker och 

nästan alltid bestämde han hur vi skulle redovisa dem och ibland fick vi bestämma.” 

Hur var din upplevelse av att göra din röst hörd vad gäller urvalet? De två äldre 

informanterna menade att elevers påverkan på läraren vad gäller exempelvis urval av litteratur 

inte existerade i någon som helst form: ”Nej, vi hade inget att säga till om”, menar 

Satu. ”Läraren hade en lista som skulle bockas av allteftersom man gick igenom epokerna och 

verken” säger Jarno. Han menar också att i hans klassrum fanns det sällan utrymme för att 

diskutera litteratur, istället skulle man ”svara rätt eller fel på lärarens utkastade frågor”. Det 

var med andra ord inte utbytet av elevers tankar och egna erfarenheter som stod i centrum och 

därmed inte heller deras personliga utveckling.  
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Heidi däremot har en mycket mer positiv bild av hur hennes lärare lade upp exempelvis 

redovisningsformer. Hon berättar att när de läste Svinalängorna, och trots att de bara var två 

som läste den i en grupp av åtta, så gav elevernas läsloggar och textsamtalen utifrån dessa, två 

helt skilda uppfattningar om boken och saker som man ”fastnat för”. Bland annat berättar hon 

att de diskuterade exempelvis samhällsklasser, eget ansvar kontra orättvisor, etik och moral 

om vad som egentligen kan betraktas som rätt och fel. Hon tror att hon själv fick ett helt annat 

intryck av boken än den andra eleven eftersom hon kunde identifiera sig med karaktärerna 

med hjälp av sin finska bakgrund på ett sätt som gjorde att hon ibland blev illa berörd: ”Det 

var ju lättare för mig att se personerna i boken som riktiga eftersom det var ju så det gick till.”  

När jag ber Heidi att förtydliga vad hon menar eller ge ett exempel på vilket sätt hon hade 

använt sina egna erfarenheter som en ingång i redovisandet så berättar hon att klassen skulle 

läsa varsitt stycke ur sina valda böcker och motivera varför de valt just det. Hon valde då att 

läsa hur familjen i berättelsen skulle gå på en lägenhetsvisning och hyresvärden ”drog helt 

bisarra hyresregler för familjen. Precis som om vi skulle varit djur fast vi bara kommer från 

grannlandet”. Efter att hon läst stycket motiverade hon sitt val genom att berätta vad hennes 

mamma berättat om mottagandet hon och pappan fick på sin nya arbetsplats i 

Sverige: ”Mamma har ju berättat att de fick sitta vid ett eget bord tillsammans med alla andra 

invandrare och de som var svenska satt vid sina bord. Jag menar, mamma fattade ju inte vad 

de andra invandrarna pratade om, hon kunde ju svenska jättebra redan men kunde inte sitta 

vid svenskarnas bord. De fick ju sitta och prata teckenspråk med varandra typ.” 

Vad informanterna ger uttryck för är två helt skilda syner på vad kunskap är och hur den 

skapas; produktorienterat kontra processorienterat. Upplevelsen hos informanterna skiljer sig 

åt gällande vilken erfarenhet, och därmed inställning till, litteratur som något allmänmänskligt 

och förenande. Heidi tecknar tydligt bilden av hur hon relaterar sina egna erfarenheter till 

boken hon läst och hur spännande hon tyckte det var att dela med sig och få ta del av sina 
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klasskamraters intryck. Heidi vittnar om en social delaktighet och tillhörighet där hon kan 

tillåta sig själv att vara ”avvikande” genom att berätta om sina föräldrars upplevelser. Vad 

läraren och eleverna lyckats göra inom denna grupp är att skapa en inlärningsmiljö där det 

deliberativa samtalet står i centrum; en miljö där eleverna tränades i att motivera sina åsikter i 

ett samtal med andra tänkande och tyckande individer (se kap 3.2). I klassrummet gavs inte 

majoritetskulturens värderingar tolkningsföreträde vilket visar på vilka möjligheter (och 

tvärtom, vilka begränsningar) det sociokulturella lärande klassrummet erbjuder. 

Genom Heidis upplevelser kan vi också konstatera vad Per-Olov Svedner skriver i 

Didaktik, nämligen hur läsningen inordnas i elevernas allmänna socialisationsprocess och där 

dess värdefunktion står i centrum. En litteraturläsning som inte enbart är en ”inomlitterär 

kunskap” utan en omvärlds- och socialisationsorienterad sådan (Svedner 2000). 

 

4.2 Kulturellt identitetsskapande och subjektiv relevans 

 

Hur såg den kulturella sammansättningen ut i klassen? Satu och Jarno beskriver sina klasser 

som homogena på så sätt att nästan alla elever hade svenska som modersmål. Heidi däremot 

gick i en klass där det fanns många elever med utländsk bakgrund. Fast det bara var dryga året 

sedan hon tog sin examen så får hon fundera länge på hur sammansättningen såg ut: ”Jag har 

inte funderat så mycket på det därför måste jag tänka efter”, svarar hon när jag frågar henne 

om detta. Hon kommer fram till en siffra som motsvarar ungefär en tredjedel av klassen som 

har en annan kulturell bakgrund än den svenska.  

Hur var din upplevelse av att gå i en klass med en homogen/heterogen kulturell 

sammansättning? Satu berättar att det var hon och ytterligare en elev, en kille, som var 

invandrare i hennes klass. Båda två var finnar, båda hade finskklingande namn som trots att 

de talade utan brytning gjorde att de utmärkte sig som avvikande. Hon menar att hennes sätt 
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att tackla detta var genom en slags förstärkning av sin finskhet på så sätt att hon envisades 

med att tala finska med klasskamraten som oftast svarade på svenska om det var andra elever 

runt omkring dem: ”Jag envisades ju med att alltid prata finska med NN och det var bara bra 

för mig att göra det, jag fick ju träna min finska.” Denna förstärkning blev en positiv 

erfarenhet för henne på så sätt att hon idag kan se tillbaka och se hur hon blev stärkt av att 

vara avvikande som hon uttryckte det.  

Jarno menar att det var med blandade känslor som han avvek från majoriteten. Framförallt 

under sin grundskoletid upplevde han det som, stundtals, väldigt negativt då han ofta fick höra 

skällsord eller utsättas för annan kränkande behandling med motiveringen att han var ”finne.” 

Men i och med klassbyte till gymnasiet och en annan skola på en större ort så började han mer 

och mer uppskatta sin bakgrund. Han menar också att då han läste ett program med 

språkinriktning så blev hans bakgrund mycket mer intressant för såväl lärare som 

klasskamrater, framförallt tack vare att han ”kan ju finska och det är ju ett jättesvårt språk att 

lära sig. Jag fick ofta förklara och ge exempel på hur vi säger.”  

Också Heidi ger en liknande bild som Jarno, där framförallt grundskoletiden var jobbig 

som hon uttryckte det. När jag frågar henne på vilket sätt, så kan hon inte sätta fingret på vad 

det var exakt som gjorde att hon har negativa erfarenheter från denna tid. Kanske beror det på 

att man är ”känsligare mot att avvika och vara annorlunda” under tidiga tonåren. ”Ju äldre 

man blir,” menar hon, ”desto mer uppskattar man det unika” hos vänner och bekanta.  

Här ger, menar jag, både Heidi och Jarno uttryck för hur viktiga de markörer är som 

markerar gruppidentiteten. De upplevde sig själva som avvikande och inte fullvärdiga 

medlemmar i majoritetens kultur trots att de inte alltid, som i Heidis fall, kan sätta fingret 

exakt på varför. Snarare tycks det handla om att ”känslan” av att vara avvikande upplevdes i 

vissa sammanhang som positiv och i andra sammanhang som negativ. Därmed måste vi förstå 

identitetsutformning både som relationellt betingad och situationsbetingad (se kap 3.3).  
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Upplevde du att litteraturundervisningen stärkte dig i din kulturella identitet? Satu menar 

att det var av en stor betydelse för henne att de fick läsa Okänd Soldat, på så sätt att hon fick 

en större vilja och drivkraft att i framförallt andra ämnen tala om hur den finska historien har 

sett ut, bakomliggande orsaker till samhällshändelser och fenomen etc: ”Jag fick rätta SO-

läraren om att vinterkriget började -39 istället för -37 som han sa.” Annorlunda uttryckt skulle 

man kunna se det som att genom uppmärksamhet på hennes bakgrund så blev hon 

uppmuntrad att ta för sig i gruppen då det gäller diskussioner och debatter, något som hon 

upplevde som enbart positivt. Jarno däremot ger uttryck för hur urvalet, som han upplevde 

som distanserat från sin egen bild av finskhet, ibland fick honom att aktivt distansera sig i 

diskussioner. Detta gjorde han exempelvis genom att ”låtsas” att han inte läst romanen då 

klasskamraterna diskuterade episoder ur Populärmusik från Vittula (2000). När jag ber honom 

att förtydliga ytterligare varför och hur han tror att det har påverkat honom så svarar han att 

han trodde att kamraterna ”hade rätt eftersom det stod ju så i boken”. Men först som vuxen 

har han insett att han inte gavs de rätta verktygen för att faktiskt ifrågasätta kamraternas 

argument eller motivera sin egen ståndpunkt, eller som han uttryckte det: ”Jag visste inte att 

min tolkning vägde lika mycket som någon annans.” Däremot tror han inte att det har 

påverkat honom mer än att han emellanåt kände sig arg och vanmäktig över att inte kunna få 

de andra att förstå vad han faktiskt menade: ”Jag har nog mest bara varit arg för att de inte 

fattade vad jag menade.” 

Jarno sätter fingret på faran med att låta elever relativt oreflekterat läsa böcker som sedan 

tas för ”sanna”, eller annorlunda uttryckt, att läsa fiktion som fakta (”faktion”) (Årheim 2007). 

Detta är också något som Annette Årheim kommer fram till i sin avhandling När realismen 

blir orealistisk där hon även förklarar fenomenet med att: ”Läsaren får inga kritiska 

tolkningsverktyg därför att tolkningsstrategierna bakom faktionen är genomskinliga” (Årheim 

2007:191).  
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Tror du att din sociala bakgrund spelade in i hur din upplevelse av 

litteraturundervisningen var? Både ja och nej, menar Jarno. När det gällde litteraturläsandet i 

allmänhet så tror han att i vissa grupper identifierar man sig inte som en ”romanläsare.” Och 

även om hans egna föräldrar läste en del så var han inte särskilt intresserad av att läsa under 

sin gymnasietid. Men då jag påminner honom om Högt bland Saarijärvis moar så ler han lite 

och förklarar det hela med att när man inte bor i sitt hemland så suger man till sig alla intryck 

som kommer ”hemifrån”: ”Ungefär som vissa svenskar reser utomlands men vill äta 

köttbullar på restaurangen, eller går på IKEA för att känna sig som hemma.”  

Hur upplevde du det finska i litteraturen? Spelade det ingen roll vilken finsk litteratur som 

läraren nämnde, så länge det var finskt? frågar jag honom. Nej självklart inte menar han, ”det 

måste ju vara bra annars fick man ju skämmas.” Som exempel nämnde han Mikael Niemis 

Populärmusik från Vittula som var en bok som ofta omnämndes i såväl media som i 

umgängeskretsen. ”Den är bra och den är rolig också” tycker Jarno men samtidigt menar han 

att vad boken egentligen gör är att den bekräftar de fördomar som finns om finnar: ”de super, 

de slåss och det är allmänt folkskygga eller galna.” Han kommer till exempel ihåg att han 

några gånger fick frågor från kompisar som ville veta hur det kommer sig att ”ni alla är 

sådana”. Då vi samtalar om detta så kommer Jarno plötsligt på att de under första året på 

gymnasiet också läste Jonas Gardells En komikers uppväxt (1992) där huvudpersonen Juhas 

mamma är finsk och också blir en slags nidbild av hur finnar är: de super, är olyckliga, arga 

och svär mycket. Det är inte konstigt menar Jarno ”att ungdomar i femton-sextonårsåldern 

tror att alla vi är sådana när den ena efter den andra finnen dyker upp och är alkis.”  

Men vems fel är det då att det enbart ges en sådan bild av det finska? frågar jag Jarno, 

men det har han inget enkelt svar på. Men samtidigt menar han att ”läraren måste ju avgöra 

vad man ska läsa i klassen och då måste han eller hon välja fler olika böcker och inte likadana 

hela tiden.” En fara med att inte diskutera läsningen gemensamt och ventilera texterna i 
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undervisningen, menar Årheim i Medier och identitet, är att oerfarna läsare tenderar att välja 

texter som endast bekräftar de fördomar som man redan bär på då läsningen påbörjas, och 

därmed aktualiseras faran med att okritiskt överta de sanningar som definieras av andra och 

som sprids via medier. (Årheim 2007).  

När jag med Heidi tar upp frågan om vems fel det är att det enbart ges en sådan här bild av 

det finska, så tycker hon också att bilden av det finska många gånger blivit alltför 

homogen: ”det var nästan alltid likadana böcker vi läste.” Men hon tycker ändå att 

underhållsvärdet i böckerna, eller andra kvaliteter vägt upp nackdelen med representationen. 

Hennes erfarenhet är att det ibland blivit en ingång till att diskutera hur författaren har använt 

vissa personer för ett visst syfte, exempelvis genom att ”förstärka vissa drag” hos karaktärerna 

och ”därför spelar författaren på fördomar helt enkelt, för att inte behöva skriva ut allt”, 

avslutar hon.  

Vad framförallt Jarno ger uttryck för är helt enkelt hur symbolisk makt kan utövas i ett 

klassrum: Hans upplevelser vittnar om hur andra skapat honom genom att skapa skillnader 

och se enbart det avvikande. Jarno beskriver hur han får problem med att förlika sig med den 

identitet och de egenskaper han blir tilldelad av sina kamrater och hans upplevelser talar om 

för oss hur han som minoritet upplever sig själv i en majoritet, även om klassrummet kan 

betraktas som en väl avgränsad situation. Heidis upplevelser är inte alls lika negativa menar 

hon, istället har hon fått hjälp och själv hjälpa till att skapa nyanseringar av det finska; genom 

att diskutera och reflektera får hon möjlighet att se hur hennes kulturella bakgrund kan 

belysas på olika sätt inom olika diskurser. På så sätt kan Heidis positiva upplevelser av att 

framhäva sin kulturella identitet ses i ljuset av vad Stuart Hall benämner ett positionerande, då 

han i ”Cultural Identity and Diaspora” pekar på vikten av att se kulturell identitet i ljuset av 

den poststrukturalistiska strömningen och som en konstruktion av flera olika diskursiva 
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sammanhang och ordningar, eller annorlunda uttryckt: ”Not an essence but a positioning ” 

(Hall 2003:237). 

 

5 Slutdiskussion 

 

I detta kapitel diskuterar jag utifrån informanternas upplevelser möjligheter med och hinder 

för litteraturundervisningen. Därefter diskuterar jag hur klassrumsstödet kan tänkas se ut 

utifrån lärarens roll. Avslutningsvis pekar jag på hur fortsatt forskning inom området kan 

tänkas se ut. 

 

5.1 Möjligheter och hinder i litteraturundervisningen 

 

Vilka möjligheter och hinder har då informanterna identifierat i litteraturundervisningen 

utifrån detta arbetets syfte? Det hinder som hela gruppen identifierade först är något som 

återkommer ständigt i samtalen, vare sig vi pratat om urval, textsamtal och subjektiv relevans; 

nämligen att urvalet ses som representativt för den kulturella kanon, och indirekt den 

kulturella identiteten, i stort. Allteftersom samtalen förflyter så visar det sig även att det som 

två av deltagarna upplever som problematiskt delvis hänger ihop med att urvalet enbart gjorts 

av undervisande lärare men också beroende av att ”efterbearbetningen”, dvs. det som jag i 

min uppsats benämner som textsamtalet, har saknats helt i vissa fall. På så sätt sker enbart en 

slags reproduktion av de redan rådande åsikterna, eller en slags stereotypifiering av 

det ”finska” då minoritetsgruppens egentliga egenskaper reduceras till ett fåtal, och där man 

separerar det normala/acceptabla från det onormala/oacceptabla (Hall 2003, se även Foucault 

kap 3.5). Framförallt Jarnos upplevelser vittnar om att tolkandet sker av de som redan har ett 

stort tolkningsföreträde i klassrummet, nämligen majoritetens kulturbärare och läraren. 
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Annorlunda uttryck sker en externalisering då reproducerandet av normer och värderingar förs 

vidare till andra individer. Här får vi en bra bild, menar jag, av hur elever som identifierar sig 

som en minoritet upplever sin särställning i klassrummet och deras upplevelse av den 

symboliska maktutövningen som sker då andra benämner, karakteriserar och nedvärderar det 

som anses annorlunda eller hotande, i detta fall det ”finska” (Hall 2003). Med andra ord 

handlar det om ett konstruerande av den Andre genom att skapa skillnader, gränser och 

därmed också om att utesluta. 

Utifrån Jarnos och Satus upplevelser av att litteraturen behandlades med utgångspunkt i 

lärarens perspektiv och erfarenheter sker en internalisering av rådande normer och värderingar; 

där sättet att inte tala om något, på samma sätt som att tala om något, skapar roller som i ett 

större sammanhang blir betydelsebärande.  

Vad Jarno inte kunde identifiera sig med var framförallt den bild av ”det finska” som 

framkom i litteraturen, vilket även kan ha sin förklaring i att den kunskaps- och elevsyn som 

läraren hade inte utgick från elevernas egna erfarenheter. Snarare representerade läraren den 

hållning som ser kunskap som något vilket oproblematiskt kan överföras mellan individer.  

I Texter i dialog – en studie i gymnasielevers litteraturläsning, diskuterar Birgitta 

Bommarco hur litteraturen i svenskämnets kursplaner tilldelas en roll som ett aktivt subjekt 

genom att den ska ”’göra eleverna förtrogna med grundläggande demokratiska och etiska 

värden’ och ’utveckla deras [elevernas] förmåga att sätta in sig själva i ett kulturellt och 

historiskt sammanhang’ (GyVux 1994:16:77). ” (Bommarco 2006:27) Vidare visar hon på den 

dominans av formuleringar i Lpf 94 som tillskrivs en elevsyn där eleven passiviseras: ”’ I 

övrigt ges eleverna oftare en passiv roll: de ska ’få större förtrogenhet med, förståelse av och 

kunskap om litteratur’ (Lpf 94:78). De ska ’få tillämpa, bredda och fördjupa sina kunskaper’ 

och ’få pröva på olika konstnärliga uttryckssätt’ (Lpf 94:80).” (Bommarco 2006:27) Denna 

passiva syn vittnar de äldre informanternas upplevelser om, nämligen att som passiva 
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mottagare ta till sig den kunskapssyn och de värden och normer som läraren förmedlade. På 

samma sätt gav dessa uttryck för en demokratisyn förmedlad av skolan (indirekt genom 

läraren som representant för de vuxna) som orättvis och ojämnställd. Där utrymme fanns för 

kollektiva majoritetsbeslut (politisk modell) men inte som en social delaktighet (se kap 3.2). 

Ur ett framtida samhällsperspektiv så finns det en stor fara i denna passivisering av elever 

och visar ännu en gång på diskrepansen mellan styrdokument och elevers upplevelser. I Lpf 

94 framhålls skolans demokratiseringsuppdrag och skrivs fram med hjälp av följande 

formuleringar: ”Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper 

och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället.” (Lpf 94:5) Och ” Den värld eleven 

möter i skolan och det arbete eleven deltar i ska förbereda för livet efter skolan.” (Lpf 94:6) 

Men i enlighet med vad Jürgen Habermas skriver gällande det offentliga samtalet och 

individens rätt till en offentlig röst så ställer jag mig frågan: Vad innebär det för finskättade 

elever att i långa loppet inte känna sig delaktig, att inte kunna delta eller att inte vilja delta i 

samhällslivet? Eller för att dra resonemanget ytterligare ett steg längre, alla elever med annan 

kulturell bakgrund? 

Utifrån vad informanterna säger gällande den kanoniserade litteraturen så ställs det 

vidgade textbegreppet i ämnesplanerna på sin spets i dagens klassrum. Kanske är det så att 

också läraren saknar kunskaper om texters olika relevans och värden och därför utnyttjas inte 

heller elevernas erfarenheter och kunskaper till fullo i klassrumsituationen? Just därför blir 

den processinriktade sociokulturella textbearbetningen användbar menar jag. Därmed kan jag 

också konstatera att den personliga läsningen inte alltid blir tillräcklig för att skapa en 

subjektiv relevans i den litteratur som väljs av läraren, ofta utifrån skilda premisser såsom 

ekonomiska, praktiska eller innehållsliga sådana. De informanter som hade negativa 

upplevelser av den utvalda finska litteraturen saknade just den efterbearbetning som litteratur 

många gånger kräver innan man tränats upp till en reflekterande läsare.  
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5.2 Lärarens roll 

 

Hur kan då elever tränas i reflekterande läsning? I mitt arbete använder jag begreppet 

textsamtal för att beskriva den processinriktade sociokulturella textbearbetningen. Något som, 

menar jag, det även finns stöd för i ämnesplanen för svenska (se kap 1). När det gäller olika 

modeller för elevens läsprocess så finns det en rad olika sådana och av utrymmesskäl så 

kommer jag enbart i korthet nämna Judith Langers Litterära föreställningsvärldar. 

Litteraturundervisning och litterär förståelse (1995) och Aidan Chambers Böcker inom oss. 

Om boksamtal (1993). Dessa är två verk som jag tycker relaterar till ämnesplanens 

syftesformulering vad gäller subjektiv relevans då de båda två är modeller som utgår från 

läsarens egna erfarenheter och läsupplevelser. I Langers modell är läraren en samtalsledare 

vars uppgift är att lyssna och ställa frågor för att få läsaren att skapa egna tolkningar och 

lyssna till andras intryck av texten (Langer 1995). På så sätt utvidgar läsaren sin textförståelse 

men också förståelsen om sig själv och om sin omvärld (Andrén 2010). I Chambers 

läsarmodell blir lärarens uppgift att få läsaren att skapa sina egna tolkningar och sätta dessa i 

relation till sin omvärld genom att i samtal med andra utveckla textintrycken (Chambers 

1993). 

Michael Tengbergs doktorsavhandling Samtalets möjligheter – om litteratursamtal och 

litteraturreception i skolan (2011) behandlar litteratursamtalets roll och funktion i 

svenskundervisningen och Tengberg riktar särskilt fokus på lärarnas didaktiska ambitioner 

med samtalen och den pedagogiska betydelse som såväl lärare som elever tillskriver samtalen. 

I korthet pekar avhandlingen just på de svårigheter som lärare ofta står inför: det potentiella 

värdet av litteratursamtal som didaktiskt verktyg och hur samtalen i verklighetens klassrum 

ofta fallerar (Tengberg 2011). Men Tengberg lyfter även fram ett flertal problematiska 
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aspekter vad gäller det sätt som samtalen organiseras på. Två av dessa aspekter, vilka också 

kan påvisas med hjälp av denna undersökning, är lärarens sätt att ställa förtolkade frågor2 och 

hur de makthierarkier som dominerar i klassrummet står i vägen för den enskilde elevens 

möjlighet att kunna och vilja göra sin röst hörd:  

 

Samtal, sett ur maktperspektiv, kan exempelvis handla om de inbördes relationernas grad av 
formaliserad symmetri respektive asymmetri (…) Detta handlar om huruvida samtalets 
formering aktualiserar olika roller hos deltagarna. Läraren skiljer sig i samtalet genom sin 
institutionellt definierade roll som överordnad gentemot eleverna. I klassrummet finns också 
mer eller mindre dolda asymmetrier som, även om de saknar formell sanktionering, tenderar 
att spela roll för samtalets utformning. De kan bero av bekanta parametrar som kön och 
etnicitet, men också av andra faktorer genom vilka status och maktpositioner definieras i den 
lokala skolkulturen.” (Tengberg 2011:160) 

 

Vidare visar mitt arbete på den diskrepans som finns mellan elevers upplevelser vad gäller 

subjektiv relevans och vad styrdokumenten säger. Lärarens utmaning står att finna i 

individcentreringen med de svårigheter som subjektivisering skapar i en 

undervisningssituation (Svedner 1996). Men, menar jag, utmaningen finns också i frågan 

vems kultur ska vi undervisa om? Magnus Persson för i Varför läsa litteratur? Om 

litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen (2007) tänkvärda resonemang kring 

hur begreppet kultur skrivs fram i skolans styrdokument och kursplaner. Han beskriver hur 

dessa genomgått en ”kulturalisering” på så sätt att alla ämnen ses som bärare av kultur och 

skall medverka i överföringen av det gemensamma kulturarvet. Denna kulturalisering skrivs i 

Lpo 94 och Lpf 94 fram med hjälp av termer som ”betonar subjektivitet, relativitet, 

individualism och tolkning” (Andrén 2010:6), och andas därmed den postmoderna tid som de 

tillkom i och där även begrepp som identitet och mångkultur står i centrum (Andrén 

2010). ”Det breddade kulturbegreppet kan ses som uttryck för en vilja att inkludera och 

demokratisera, menar Persson, men riskerar också att osynliggöra inbyggda hierarkier och 

motsättningar.” (Andrén 2010:6) Detta genom å ena sidan en diffus användning av 
                                                 
2 ”d.v.s. frågor som inte enbart är icke-autentiska i betydelsen att de har ett av läraren på förhand bestämt svar 
utan också att frågans formulering avslöjar vilket svar läraren är ute efter.” (Tengberg 2011:299) 
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kulturbegreppet, och å andra sidan ett synsätt som pekar på ett fast kulturbegrepp (Person 

2007). Faran med detta menar Persson är att styrdokumentens formuleringar undviker 

konflikter och därmed ”riskerar man att legitimera sakernas tillstånd och ge ett intryck av att 

det allt igenom goda samhället redan är här” (Persson 2007:61). Detta leder fram till 

ytterligare frågor som läraren ställs inför och måste ta ställning till, frågor som aktualiserats 

av informanternas upplevelser: Hur ser mitt kulturella klassrum ut och vilka agerar i detta? 

Och vilka diskursiva miljöer är det, vidare, som internaliseras?  

Genom att se på litteratur som en social aktivitet, där det första mötet sker mellan läsaren 

och text, det andra mötet mellan läsare och läsare, och det tredje mötet mellan läsare och 

omvärld så skapas den subjektiva relevansen. Detta utgör, med andra ord, sociokulturellt 

lärande i dess yttersta form. Här krävs en förändring vad gäller lärarens roll och den 

litteratursyn som fortfarande dominerar på lärarutbildningen, men också en förändring vad 

gäller textbearbetning och texters relevans utifrån elevernas och ämnesplanernas vidgade 

textbegrepp.  

 

5.3 Fortsatt forskning 

 

För vidare forskning inom området för litteraturundervisningens stöd i elevers kulturella 

identitetsprocess vore det intressant att intervjua finskättade elever i dagens svenska 

gymnasieskola för att få en uppfattning om deras upplevelser gällande det fenomen som står i 

undersökningens fokus. 

Det skulle också vara intressant att intervjua verksamma svensklärare för att på så sätt få 

en uppfattning om vilka pedagogiska och didaktiska ambitioner som står till grund för 

planering av litteraturundervisningen utifrån syftet att stärka elevers kulturella 

identitetsprocess. 
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Avslutningsvis vore det intressant att genomföra en liknande undersökning som denna där 

urvalsgruppen omfattar även andra etniska grupper inom den svenska skolan. Även om just 

denna undersökning begränsade sig till de finskättade elevernas upplevelser så finns det 

mycket som talar för att även en sådan mer omfattande undersökning skulle vara givande. 

 

6 Sammanfattning 

 

Detta arbete tar avstamp i vad som händer med texter i en undervisningssituation då 

textupplevelsen inte kan förstås som en isolerad företeelse utan som en sociokulturell sådan. 

Syftet har varit att utifrån en fenomenologisk ansats undersöka hur litteraturundervisningen 

påverkat finskättade elevers kulturella identitetsprocess. De forskningsfrågor som jag har 

ställt mig är: Hur kan litteraturundervisningens subjektiva relevans för finskättade elevers 

kulturella identitetsskapande beskrivas utifrån deras egna upplevelser? Och vilka möjligheter 

och hinder identifieras av urvalsgruppen?  

I arbetet har kvalitativa intervjuer använts som forskningsmetod, där finskättade före detta 

gymnasielever utifrån den vuxnes självreflekterande perspektiv berättat om sina upplevelser 

kring det fenomen som står i undersökningens fokus. Utifrån samtalen har sedan vissa 

centrala teman valts ut för att bäst undersöka och besvara arbetets syfte och frågeställningar.  

De didaktiska utgångspunkterna har varit att utifrån ämnesplanen för svenska och utifrån 

styrdokument diskutera litteraturundervisningens syfte och lärarens roll. Begrepp såsom 

subjektiv relevans och deliberativ demokrati har också diskuterats. Vidare har 

socialpsykologisk forskning och postkoloniala förklaringsmodeller använts med utgångspunkt 

i Stuart Halls tankar om kulturell identitet som ett positionerande inom olika diskursiva 

sammanhang. Dessutom har begreppet offentlighet som Jürgen Habermas utvecklat och hans 

idéer om hur media, offentlighet och identitet hänger samman fungerat som nyckelbegrepp i 



 33 

resonemanget kring individens betydelse för det offentliga samtalet samt individens rätt till en 

röst i offentligheten.  

I arbetet visar jag på hur informanternas upplevelser skiljer sig gällande vilket stöd den 

valda litteraturen varit för deras kulturella identitetsutformning. Anledningen till detta har i 

första hand varit den skillnad i lärarstöd som informanterna upplevt. Negativa upplevelser har 

identifierats som irrelevanta texter, ingen eller bristande textbearbetning och att 

tolkningsföreträde har getts åt majoritetens kultur. Brist på stöd och inget eller lite utrymme 

att diskutera och ställa olika synsätt i dialog gav ett stort upphov till frustration och ilska. 

Positiva upplevelser har varit att kunna ge röst åt sina åsikter och motivera, diskutera och 

samtala kring bl. a diskurser och andra mönster i texten.  

Även lärarens roll diskuteras med utgångspunkt i de brister och möjligheter som 

identifierats utifrån informanternas upplevelser. Enbart den egna läsningen räcker inte för att 

uppfylla litteraturundervisningens syfte såsom formulerats i ämnesplanen för svenska. Istället 

krävs, menar jag, att elevens fulla potential utnyttjas i undervisningen och att denne görs till 

ett tolkande subjekt, endast på så sätt skapas subjektiv relevans. Häri består den diskrepans 

mellan informanternas upplevelser och styrdokumentens formuleringar som visar på den 

komplexitet som läraren ställs inför och måste ta ställning till i och med individualisering och 

vidgat textbegrepp.  

Arbetet har också pekat på faran med att förneka individen en röst i den offentlighet som 

skolan skall förbereda eleven att verka inom och aktivt ta del av. En fara är att det 

demokratiska samhället påverkas på sikt genom en utarmning av begrepp såsom kritiskt 

tänkande, solidaritet och samhällelig delaktighet. 
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