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Abstract 
 

The whole world’s literature in a multicultural school 
 

All students in Sweden should through education be taught to respect and understand 

the different cultures that exist in today’s multicultural society. To fully understand this 

diversity, students must be given the chance to somehow see the perspectives and 

understand the lives of different people. One way to start achieving this understanding 

is through the study of literature in the subject Swedish. The aim of this essay is to 

investigate the representation of a multicultural society in high school literary 

education. This is done through a survey which has been answered by 28 high school 

teachers. The results show that a majority of the teachers include literature from Asia, 

Africa and South America in their teaching. Through their teaching they wish to 

broaden the perspectives of the students and increase their understanding of a 

multicultural world. Some of the teachers do not include this kind of literature though 

because of reasons like lack of time and knowledge.  
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1 Inledning 
Under rubriken ”Skolans värdegrund och uppgifter” i läroplanen för gymnasieskolan 

(Gy11) kan man läsa följande: 

 
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har 

både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där.1 

      

Värdegrunden är övergripande för hela skolans verksamhet och därför också för 

svenskämnet och litteraturundervisningen. I ämnesplanen för svenska går det också att 

läsa att elever med hjälp av skönlitteratur ska lära sig att ”känna sin omvärld, sina 

medmänniskor och sig själv”.2 Skolan ställer alltså krav på att all undervisning ska bidra 

till elevernas förståelse och tolerans för andra kulturer och människor för att möta den 

kulturella mångfald som existerar i samhället idag.  

     Idag möter vi i skolan människor från en rad andra kulturer och delar av världen. För 

att bejaka denna kulturella mångfald och ge eleverna förståelse för den kan 

undervisningen behöva anpassas därefter. Skönlitteratur är en av ingångarna som 

öppnar upp för röster från andra människor och därmed andra livsvillkor och kulturella 

skillnader. För att dessa röster ska få ljuda i våra klassrum krävs det dock att de ges 

plats. Eftersom just mångkulturalitet och internationalisering är en viktig del av skolans 

värdegrund och i samhället generellt har jag i denna studie intresserat mig i vilken mån 

skönlitteratur från Asien, Afrika och Latinamerika används i svenskundervisningen på 

gymnasiet och lärares didaktiska reflektioner om dess användbarhet i undervisningen. 

 

 

 

 

                                                
1 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (GY11), 2011, 
s. 5 
2 Skolverket, 2011, s. 160 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka om det mångkulturella samhället avspeglas i 

litteraturundervisningen i gymnasiet. Jag avser att besvara syftet med hjälp av dessa 

frågeställningar: 

 

- I vilken mån representeras skönlitteratur från Asien, Afrika och Latinamerika i 

svensklärares undervisning?  

- Vilka skönlitterära verk använder sig svensklärarna av i sin undervisning? 

- Vilka utmaningar respektive fördelar ser lärarna med undervisning om litteratur 

författad i kulturer utanför de västerländska? 

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Nedan följer en motivering för användandet av begreppet icke västerländsk litteratur 

och en redogörelse för det läroplanen för gymnasieskolan säger om sådan litteratur. 

 

2.1 Begreppet icke västerländsk litteratur 

I denna undersökning använder jag mig av begreppet icke västerländsk litteratur. Vissa 

kan hävda att det ligger en västligt centrerad värdering i användandet av ett sådant 

begrepp men det kommer likväl att användas. Till den icke västerländska litteraturen 

räknar jag i min undersökning in litteratur som härstammar från kontinenter utanför 

Europa och de anglosaxiska länderna så som Afrika, Asien och Sydamerika. Dessa 

kontinenter brukar traditionellt inte räknas som tillhörande den västerländska sfären 

vilket leder till användandet av just begreppet icke västerländsk litteratur. Jag har även 

valt att samla litteraturen under ett sådant här begrepp för att underlätta för läsaren och 

inte använda flera olika begrepp som beskriver samma företeelse.  

 

2.2 Styrdokument 

I detta avsnitt ämnar jag redogöra för vad Skolverket, i kursplan och ämnesplan för 

ämnet svenska, skriver om litteraturläsning och lägga fokus på vad de skriver om 

litteratur från olika delar av världen. Jag kommer att redogöra för alla svenskämnets 

kurser utom kurserna Retorik och Skrivande eftersom de inte behandlar skönlitteratur 

och därmed inte har något att bidra med till undersökningen. Först kommer en 
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redogörelse för relevanta delar i ämnets syfte följt av en genomgång av det centrala 

innehållet i varje kurs.  

      I syftet för ämnet svenska nämns skönlitteratur vid ett flertal tillfällen. Eleverna ska 

till exempel lära sig att arbeta med litteratur för att ”se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum”.3 Genom skönlitteraturen ska elever också lära sig att 

förstå andra människors livsvillkor och föreställningsvärldar och öppna upp för nya 

perspektiv. Genom undervisningen ska eleverna också lära sig att sätta skönlitteraturen i 

relation till sina egna erfarenheter och intressen. I ämnesplanen står det också att 

eleverna ska få utveckla kunskaper om internationella verk och författarskap samt 

skönlitteratur från olika tider och kulturer.4 

     I det centrala innehållet för Svenska 1 finner man en punkt som behandlar litteratur 

från olika tider och kulturer som något eleverna ska lära sig om. I Svenska 2 är 

internationella författarskap också en del av det centrala innehållet men kursen 

innehåller också en punkt som behandlar ”relationen mellan skönlitteratur och 

samhällsutveckling...”5 som idag enkelt kan innefatta internationalisering och 

mångkulturalitet. I svenska 3 läggs fokus mer på berättartekniker och stilmedel medan 

läsning av verk från andra kulturer inte nämns så som tidigare.6 I litteraturkursen står det 

under det centrala innehållet: 

 
Centrala skönlitterära verk författade av såväl kvinnor som män och tongivande författare 

från olika epoker, från olika kulturer och från olika delar av världen[...]	  jämförande analys av 

hur olika teman, till exempel familjen, döden, krig och naturen, har skildrats på olika sätt till 

exempel i skönlitterära verk från olika tider och kulturer[...]	   fördjupad tolkning av 

skönlitterära verk med utgångspunkt i ett perspektiv som eleverna väljer, till exempel 

postkolonialt[...]	  7 

      

Av ämnets syfte och centrala innehåll går det att utläsa att det inte finns några specifika 

verk eller någon bestämmelse över en specifik uppdelning mellan skönlitteratur från 

olika kulturer- enbart att den skall förekomma.      

                                                
3 Skolverket, 2011, s. 160 
4 Skolverket, 2011, s. 160f 
5 Skolverket, 2011, s. 169 
6 Skolverket, 2011, s. 176 
7 Skolverket, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve?tos=gy&subjectCode=sve, 2015 - 11 - 12 
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     Relevant är också att redogöra för hur Skolverket beskriver att det centrala innehållet 

bör tolkas av läraren. På Skolverkets hemsida finner man en beskrivning över detta som 

lyder: 

 
Det centrala innehållet anger det innehåll som undervisningen ska behandla i den aktuella 

kursen. Utöver det centrala innehållet kan läraren komplettera med ytterligare innehåll utifrån 

elevens behov och intresse. Men om eleven ska läsa hela kursen måste läraren i 

undervisningen åtminstone behandla det som anges i det centrala innehållet. Det centrala 

innehållet säger ingenting om hur mycket tid som ska ägnas åt de olika delarna. De olika 

punkterna behöver inte väga lika tungt i undervisningen, eller undervisas i en särskild 

ordning, trots att det står uppräknade i en punktlista[...] Konkretions- och detaljeringsgraden i 

det centrala innehållet kan variera mellan olika kurser beroende på deras karaktär och 

poängomfattning.8 

 

Utifrån citatet ovan går det att utläsa att det centrala innehållet inte är i detalj bestämt 

utan öppet för tolkning av läraren. Det är lärarens skyldighet att behandla hela det 

centrala innehållet men hur mycket tid och fokus som behöver läggas ned på var del är 

upp till läraren själv.   

   

2.3 Tidigare forskning 

Eftersom syftet med undersökningen delvis innefattar en studie av uppdelningen mellan 

olika sorters litterära verk i skolan anser jag det relevant att nedan redogöra för 

forskning om begreppet litterär kanon.  Forskning om ungas litteraturläsning i skolan 

och lärares texturval kommer också att behandlas.   

 

2.3.1 Litterär kanon 

Enligt Staffan Bergsten och Lars Elleström betyder ordet kanon bokstavligen ”norm 

eller rättesnöre”.9 I en vidare litterär mening innebär begreppet ”en samling texter som 

bildar den allmänt accepterade stommen i en viss skrifttradition”.10 De hävdar också att 

den norm som ges uttryck i en kanon alltid återspeglar en allmänt rådande, kollektiv 

åsikt som gäller under en längre tid. En litterär kanon består alltså av de verk som 

                                                
8 Skolverket, http://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/kommunal-
vuxenutbildning/gymnasial-niva/amnesplanens-struktur-1.197987, 2015 - 11 - 16 
9 Bergsten & Elleström Lars, Litteraturhistoriens grundbegrepp, 2004, s.31 
10 Bergsten & Elleström, 2004, s.31 
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oberoende av individuella läsares tycke anses utgöra ett litterärt arv med större 

bildningsvärde än andra verk.11  

     Angående litterär kanon och dess inverkan på modersmålsundervisning har Lars 

Brink skrivit flera framstående verk. Genom sin forskning undersöker han hur den 

litterära kanon påverkat undervisning och hur undervisning påverkats av den. På grund 

av detta delar hans och min forskning en liknande ingångspunkt. Eftersom begreppet är 

av sådan relevans för min egen studie ges en överblick över det också mest utrymme.  

     Brink hävdar att studium av klassiska litterära verk länge varit en del av 

modersmålsundervisningen där språkets egna litterära kanon varit av betydande vikt.12 

Av lika stor betydelse som språkområdets egen kanon är, enligt Brink, också en 

nationell kanon. Han menar att varje nation har velat etablera en egen kanon som 

grundar sig i nationalspråket för att ”bekräfta sin enhet, identitet eller självförståelse”.13 

I slutet av 1800- talet och början av 1900- talet var denna kanon ofta sammanhängande 

med en vilja att bygga nationalstater. Legitimitet skapades genom att avgränsa och 

utmönstra litteratur. I och med detta har det ofta varit nödvändigt för t.ex olika etniska 

grupper att sammanställa egna litteraturhistoriska översiktsverk och antologier för att 

göra den egna traditionen tydligare. 

     Under de senaste hundra åren har Sverige dock genomgått stora förändringar. 

Nationalismen har förlorat markant i betydelse och givit plats åt ett multietniskt och 

mångkulturellt samhälle. I och med detta menar Brink att Sverige idag finner sig i ett 

allt större behov av nationellt sammanhang i ”ett samhälle som annars präglas både av 

ökande individualism och av mångkulturalitet, ett samhälle vars tidigare nationella 

identitet nu också utmanas både av globala och regionala strävanden”.14 Han hävdar 

också att det är ytterst tveksamt om det är möjligt att idag tala om ett gemensamt 

kulturarv utan att samtidigt beröra alla de kulturarv som ingår i ett mångkulturellt 

samhälle. Denna utveckling behöver inte leda till splittring och isolering utan kan också 

i en dialog mellan kulturarv och regioner leda till en berikad kanon och ett kulturarv 

som delas av alla. Idag påverkas det litterära urvalet i antologier således av helt andra 

faktorer och ideal menar Brink. Faktorer som demokrati, tolerans, integration i 

samhället och värdegrundsfrågor påverkar starkt. Skolan använder ofta texter som ingår 

i en litterär kanon men gör det nu ofta mer selektivt.  

                                                
11 Bergsten & Elleström, 2004, s. 31ff 
12 Brink, Lars, Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna, 2006, s. 15 
13 Brink, 2006, s. 15 
14 Brink, 2006, s. 35 
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     Brink menar att institutionerna spelar en viktig roll när det kommer till bildandet av 

en litterär kanon. En ytterst viktig roll spelar de läromedel som existerar inom 

utbildningsväsendet. Brink hänvisar också till forskning som visat att gymnasielärare 

länge präglats av sina universitetsstudier och de teorier samt metoder som de möttes av 

där. Samtidigt menar han att den enskilde lärarens agerande inte alls behöver vara så 

förutbestämt utan yrkar på ”den enskilda skolans, den egna institutionens och den 

enskilde lärarens roll och ansvar; det avgörande är vad denna lärare väljer att ta med i 

sin egen kurslitteraturlista”.15  

     En traditionell västerländsk kanon har mötts av omfattande kritik både i Sverige och 

i andra länder. Kanon har ofta uppfattats som elitistisk och exklusiv. Den ses som 

uteslutande av vissa författarskap och genrer och i stor omfattning det som den stora 

massan egentligen läser. Kanon ses alltså som begränsad till det som anses vara 

värdefull litteratur och kultur. Kanon har också enligt kritiker genom historien uttryckt 

den dominerande klassens kultur som andra samhällsskikt fått underkastas. 

Kanonförespråkare brukar se kanon som universell och allmänmänsklig medan den 

enligt kritikerna är ytterst begränsad och icke representativ. Kanon brukar t.ex av 

kritikerna sägas vara präglat av perspektiv så som manlig, vit och västerländsk. I denna 

bemärkelse har kritik också riktats mot den svenska skolans litteraturundervisning som 

anklagats för att vara nationalistisk. Men denna nationalism har, enligt Brink, under 

senare halvan av 1900-talet passerat i både läromedel och undervisning. Utländsk, i 

första hand dock fortfarande västerländsk, litteratur har vunnit större utrymme under 

denna tid och ambitionen att fostra elever i svenskhet saknas helt numera.16 

     Brinks ställningstaganden om den västerländska kanon och dess inverkan på 

litteraturutbildning har mycket att tillföra till min egen studie. Eftersom jag i studien 

undersöker den plats litteratur skriven utanför den västerländska sfären, och således 

också kanon, får i undervisningen blir Brinks ställningstaganden intressanta att sätta i 

relation till min studie. 

 

2.3.2 Läsning, lärande och texturval 

Eftersom min undersökning även kommer att behandla gymnasielärares syn på de 

utmaningar och fördelar läsning av skönlitteratur från främmande kulturer har för 

undervisning, är det av relevans att redogöra för forskning om elevers läsande av 

                                                
15 Brink, 2006, s. 20 
16 Brink, 2006, s. 13 - 36 
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främmande texter och lärares texturval. De författare som nämns nedan tar upp aspekter 

på texturval och ungas läsande som är av intresse och relevans när det kommer till 

analysen av resultatet i min undersökning. 

     I boken Att läsa skönlitteratur med tonåringar skriver Gunilla Molloy att mötet 

mellan en elev och en text också inkluderar läraren.17 Enligt henne är det nästan 

undantagslöst läraren som väljer ut den text som skall läsas, hur den skall läsas och 

varför. Lärarens presentation av texter påverkar huruvida elever öppnar sig inför en text 

eller inte. För att en transaktion ska kunna uppstå mellan en elev och en text krävs det 

att eleven känner igen sig utifrån egna erfarenheter eller att de kopplar litteraturen till en 

känd verklighet. Ett problem är att en lärare inte alltid kan veta när igenkänning uppstår 

mellan en elev och en text. Läraren behöver således införskaffa sig kunskaper om frågor 

och erfarenheter som eleverna har.  

     Molloy menar också att all kunskapsutveckling bör ske med utgångspunkt i att 

eleverna upplever att det man håller på med är viktigt och angår dem själva – att det har 

subjektiv relevans. Om eleverna i skolan skall värdera det arbete de gör som viktigt 

måste det finnas en koppling mellan deras eget liv och texten. Molloy hävdar att genom 

att ta utgångspunkt i frågor som är subjektivt relevanta för eleverna kan lärare lättare 

koppla innehållet i svenskämnet till de värderingar som finns i skolans värdegrund och 

som undervisningen skall handla om.18 Molloys studie liknar således på många sätt min 

egen då hon undersöker lärares urval av texter och dess relevans för elevernas lärande 

och skolans värdegrund. Hennes undersökning är dock mer övergripande medan min 

har ett större fokus på en särskild sorts litteratur.  

     I boken Varför läsa litteratur? undersöker Magnus Persson litteraturläsningen i 

skolan och ungas läsande. Likt min egen studie fokuserar Persson delar av sin 

undersökning på mångkulturalismen i skolan och dess påverkan på undervisningen och 

texturvalet. Enligt honom är den viktigaste förklaringen till varför man bör läsa litteratur 

de kulturella förändringar som format det västerländska samhället under det senaste 

seklet. Han tar upp faktorer som mångkulturalism och globalisering som bärande i 

synen på att vi inte längre lever i ett kulturellt homogent samhälle. En legitimering av 

läsning som fostran av goda svenska medborgare och fosterlandskärlek är omöjligt att 

upprätthålla i ett mångkulturellt samhälle. Enligt Persson är det absurt att tänka sig att i 

                                                
17 Molloy, Gunilla, Att läsa skönlitteratur med tonåringar, 2003, s. 58 
18 Molloy, 2003, s. 58ff 
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undervisningen t.ex använda sig av patriotiska fosterlandsdikter som instrument för 

integration.19  

     Birgitta Bommarco undersöker i sin avhandling Texter i dialog några elever och 

deras syn på läsande genom observationer och intervjuer. På ett liknande sätt som i 

denna studie tar hon upp frågor om litteratur som kan ses som annorlunda och 

främmande för elever. Hon kommer bland annat fram till att texter som saknar spänning 

eller igenkänning hos elever lett till förvåning och besvikelse över bokvalet. Böcker 

som inte liknar de som eleverna tidigare läst och/eller läser hemma ses som mycket 

annorlunda och läraren möter således hinder i sin förmedling. Hon menar dock att det 

finns värde i läsning av texter som ses som annorlunda eftersom det är i dialogen med 

det främmande som nya erfarenheter och kunskaper kan uppstå. Eftersom syftet med 

min studie är att undersöka hur det mångkulturella avspeglas genom undervisning om 

främmande litteratur är det ställningstagande som Bommarco gör intressant att jämföra 

min studies resultat med. De elever som Bommarco undersöker i avhandlingen hävdar 

att de vill läsa fler romaner i skolan. Det är nämligen genom litteraturen som eleverna 

får möjlighet att diskutera värderingar och frågor om livet. För många av eleverna är 

också allmänbildningsargumentet av stor vikt och läsningen av klassiker och stora 

författare medför att de känner sig bildade.20 Identifikation och igenkänning är alltså 

inte elevernas enda kriterier för att vilja läsa litteratur utan enbart exempel som 

Bommarco tar upp.  

 

2.4 Teori 

I detta avsnitt följer en redogörelse för studiens teoretiska utgångpunkter.  Martha C. 

Nussbaum skriver om behovet av världsmedborgare och hur utbildning påverkas av och 

påverkar detta i boken Cultivating Humanity.  Eftersom min studie behandlar hur det 

mångkulturella samhället avspeglas i litteraturundervisning är Nussbaums bok relevant 

som teoretisk utgångspunkt i undersökningen.  

 

2.4.1 Behovet av världsmedborgare 

Nussbaum hävdar att västvärldens syn på en utbildad person som en världsmedborgare 

länge haft en formativ influens över synen på utbildning i sin helhet. Det klassiska 

idealet om världsmedborgare, med rötter så långt tillbaka som i det antika Rom, kan 

                                                
19 Persson, Magnus, Varför läsa litteratur?, 2007, s. 7 
20 Bommarco, Birgitta, Texter i dialog – En studie i gymnasieelevers litteraturläsning, 2006, s. 218ff 
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förstås på två sätt; ett strängare synsätt som menar att en medborgares primära lojalitet 

ligger hos människor i hela världen och vars nationella och lokala lojalitet hamnar i 

andra hand. Det andra, mer lättsamma, synsättet menar att hur vi än organiserar och 

prioriterar våra olika lojaliteter måste vi vara medvetna om människors lika värde var de 

än befinner sig och se oss själva som bundna av samma grundläggande mänskliga 

färdigheter som de som befinner sig långt ifrån oss själva.  

     Nussbaum menar att det krävs en utveckling av vissa färdigheter för att utveckla 

sådana koncept som nämns ovan. För det första behöver man lära sig att inta en kritisk 

tolkningsposition gentemot sig själv och ens traditioner. Detta innebär att man inte 

accepterar ett synsätt som auktoritativt enbart för att det grundar sig på traditioner eller 

vana. Världsmedborgare behöver också förmågan att se sig själva som mer än 

medborgare i en lokal region eller grupp. De behöver istället förmågan att se sig som 

människor som är ömsesidigt beroende av varandra, oberoende av geografiskt avstånd. 

Det är vanligt, menar Nussbaum, att människor först och främst ser sig som tillhörande 

en viss nationalitet eller annan snäv grupp innan de ser sig själva som enbart människor. 

Människan bortser även ofta från behov och kapaciteter som sammanlänkar oss med 

människor som bor långt bort och ser annorlunda ut än oss själva. Många tänker också 

att dessa människors liv borde vara så likt våra egna att de inte intresserar sig för att lära 

sig mer om dem.  

     En väldigt viktig färdighet hos världsmedborgaren är, enligt Nussbaum, den 

narrativa fantasin (the narrative imagination). Världsmedborgare kan inte föreställa sig 

hur det är att leva som en annan människa enbart med hjälp av faktakunskaper. Den 

narrativa fantasin är istället förmågan att kunna läsa en persons historia och förstå de 

känslor och önskningar som den personen har. Den är dock inte okritisk eftersom vi 

alltid utgår från oss själva och våra fördomar i mötet med andra. När vi möter en 

karaktär genom t.ex en roman och föreställer oss dennes liv kommer vi som läsare 

identifiera oss med men också döma personen utifrån våra egna värderingar. Förståelse 

av världen utifrån andras synsätt är väsentligt för alla sorter av ansvarsfullt bedömande 

eftersom vi inte vet hur vi ska bedöma en situation förrän vi satt oss in i den historiska 

och sociala kontext den sker i.21 

     Världsmedborgare kan uppstå genom en multikulturell utbildning som lär elever om 

historia och kultur bland andra etniska och kulturella grupper. Att eleverna är medvetna 

om kulturella skillnader är också grundläggande för att skapa respekt inför andra 

                                                
21 Nussbaum, Martha C., Cultivating humanity, 2000, s. 9ff 
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människor. Det finns ingen starkare grund för förakt och alienation inför andra 

människor än att se sitt eget levnadssätt som det naturligaste och normala. Trots detta 

kommer världsmedborgare ändå att lägga mest vikt vid att lära sig om den egna 

regionen eftersom det är där de som mest kommer att leva och agera. Detta behov av 

lokala kunskaper har dock konsekvenser för utbildningen; om lärare skulle ge sina 

elever lika stor kunskap om världens alla kulturer och historia skulle kunskapen bli 

extremt ytlig och inte ge eleverna den kunskap som krävs för att bekanta sig med den 

egna regionen och leva där.  

     Undervisning om andra kulturer är inte bara ett sätt för minoriteter och personer med 

olika etnisk bakgrund att bejaka sin personliga värdighetskänsla och identitet, även om 

det är en viktig funktion som sådan undervisning kan ha, menar Nussbaum. 

Undervisningen riktar sig till alla elever så att de kan lära sig att bemöta andra med 

respekt och förståelse. Denna förståelse och respekt grundar sig inte bara i en förståelse 

av skillnader mellan människor utan även likheter dem emellan. Världsmedborgaren 

måste sympatisera och förstå kulturella och etniska minoriteter även inom sin egen 

grupp.22 Genom att införskaffa kunskaper om andra kulturer ges vi möjlighet till större 

förståelse av mångfalden i vårt eget land. Detta får vi genom att lära oss om alla de olika 

traditioner som samspelar inom vår egen region.23 

     Nussbaum menar att undervisning om främmande kulturer bör ha som mål att väcka 

nyfikenhet och starta dialog. Ingen undervisning kan säga allt som finns att säga om alla 

kulturer samtidigt som den inte kan ge eleverna kunskaper om en rad olika kulturer utan 

att ha en solid grund i någon av dem. Undervisningen bör förespråka flexibla system 

som ger eleverna klara råd men som ändå ger dem frihet att själva bestämma vad de vill 

lära sig. Enligt Nussbaum är det bästa sättet att se till att eleverna tar till sig kunskap om 

främmande kulturer att inkludera studier av dem i läroplanen. Behovet av dessa 

kunskaper ska inte mötas av snäva kurser som inte ger någon djup insikt i andra kulturer 

utan av centrala gestalter eller problem som läraren själv har kunskap om, även om 

vissa texter är helt nya även för dem. Målet med undervisningen bör vara att ge elever 

kunskaper om deras egen okunnighet – både om andra kulturer och den egna. När 

eleverna hör banala yttranden om kulturella skillnader bör de kunna ifrågasätta dem och 

närma sig dem med ödmjukhet och de intellektuella verktyg som krävs för att kunna 

utöka sin egen förståelse.24   

                                                
22 Nussbaum, 2000, s. 67ff 
23 Nussbaum, 2000, s. 115 
24 Nussbaum, 2000, s. 144ff 
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3 Material och metod 
Nedan följer en redogörelse för det material och den metod som använts i 

undersökningen. Kapitlet innehåller en motivering av insamlings- och analysmetod, 

medvetna bortval av andra potentiella metoder, de valda metodernas fördelar samt kritik  

mot materialet och metoderna. För att nå ett resultat som svarar mot undersökningens 

syfte har jag valt att använda mig av en enkätundersökning. För både utformningen av 

enkäten och analysen av det insamlade empiriska materialet har jag valt att tillämpa en 

kvalitativ metod.  

 

3.1 Material 

3.1.1 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

I denna undersökning har insamling av det empiriska materialet skett genom en 

enkätundersökning. Enkäten består av två frågor vilka i sin tur består av fyra delfrågor 

(se bilaga A) och har sammanställts efter sin relevans för ämnesområdet och de 

frågeställningar som undersökningen utgår från. Till karaktären är frågorna öppna och 

ber om utvecklade, motiverande svar. Detta beror på att syftet med undersökningen är 

att fördjupa sig i frågorna som ställs, inte att ge en överblick över ett fenomen.  

     Varje undersökning kräver ett urval av deltagare. Eftersom det är gymnasielärare i 

svenska som undersöks har enkäten riktats till just dem. Att försöka undersöka varje 

gymnasielärare i svenska hade troligen givit ett för stort antal informanter inom de 

tidsramar som givits för undersökningen. Detta har medfört att urvalet har avgränsats. 

Inledningsvis utgick undersökningen från en stad i södra Sverige men då enkätutskicket 

inte gav nog med svar i den staden utökades undersökningen till fyra närliggande städer 

och ett par mindre orter. Enkäten har således skickats via mejl till alla lärare i svenska i 

20 olika gymnasieskolor, både kommunalt och privat ägda. Genom att vända mig till 

skolornas hemsidor och i vissa fall mejla rektorer har jag lyckats hitta mejladresser till 

140 lärare som undervisar i ämnet svenska. Enkäten har enbart skickats ut till de lärare 

som går att hitta genom skolornas hemsidor och genom kontakt med rektorer. Att 

enkäten inte har skickats ut till fler informanter beror också på frågornas karaktär. Som 

nämns ovan består enkäten av öppna frågor som ber om utförliga och motiverande svar 

i kontrast till kortare ja- och nejfrågor.   
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3.1.2 Materialkritik 

Att använda sig av en enkätundersökning kan, likt många andra insamlingsmetoder, 

innebära viss problematik. Som sagt ovan har enkäten skickats ut till 140 svensklärare 

via mejl vilket innebär att risken för bortfall är större eftersom det är svårt att motivera 

en stor anonym grupp. Bland dessa lärare har bortfallet varit stort och 28 svar har 

inkommit. Det går inte heller att försäkra sig om att svaren som tillhandahålles kommer 

vara av den utvecklande och motiverande karaktär som enkäten frågar efter. Man kan 

inte heller veta om frågorna uppfattas korrekt.25  

     Enligt Jan Trost blir svarsfrekvensen ofta lägre när man skickar ut enkäter via 

internet trots att påminnelser enkelt kan skickas ut. E-brev glöms lättare bort än ett brev 

som ligger synligt på ett bord och det går heller inte att vara säker på att mejlen kommer 

fram ordentligt.26 Flera av informanterna har även svarat att tiden då undersökningen 

gjorts är en hektisk tid för lärare då terminen lider mot sitt slut. Flera olika faktorer kan 

alltså ha bidragit till att bortfallet varit så stort. Eftersom syftet med denna undersökning 

enbart är att få en fördjupad förståelse över lärares åsikt om en fenomen behöver 

bortfallet inte betyda något ont. Ur deltagarnas svar kommer flera olika åsikter fram 

som är intressanta att analysera. Ett mindre bortfall skulle dock kunnat ge ännu fler 

varierade åsikter och hade enklare kunnat kartlägga en större populations gemensamma 

åsikt.  

     Även om enkätsvaren består av intressanta och utvecklade svar är det också omöjligt 

att veta om det som sägs faktiskt är representativt för det som informanten faktiskt vill 

säga. I undersökningar som dessa händer det att informanter anpassar sig till 

forskningssituationen och svarar det som de tror att forskaren vill höra eller det som de 

vill ska vara representativt för dem själva istället för att delge de åsikter som de faktiskt 

har. Dessa kritiska ställningstaganden mot materialet och insamlingsmetoden är viktiga 

att vara medveten om men är samtidigt inte något som kan motarbetas på något utförligt 

vis.  

 

3.2 Analysmetod 

Enligt Bengt Starrin är målet med en kvalitativ analys att ”identifiera ännu okända eller 

otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder”.27 Analysen söker efter 

företeelser, egenskaper och innebörder och har som mål att identifiera variationer, 
                                                
25 Stukát, Staffan, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2011, s. 48 
26 Trost, Jan, Enkätboken, 2007, s. 135 
27 Starrin, Bengt, Om distinktionen kvalitativ – kvantitativ i social forskning, 1994, s. 21 
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strukturer och/eller processer i den identifierade företeelsen eller egenskapen.28 För att 

mäta ett fenomen måste vi ha en hel del kunskap om det vi vill mäta för att mätningen 

ska vara meningsfull. Genom kvalitativ analys kan vi uppnå sådan kunskap om ”...vad 

som karaktäriserar en speciell egenskap och vilka kvalitéer denna egenskap uppvisar”.29 

     Bearbetning av det insamlade materialet, enkätsvaren, kommer i denna studie att ske 

genom en kvalitativ tematisk innehållsanalys. Analysen bygger på en systematisk 

bearbetning av materialet som har för avsikt att kategorisera innehållet och registrera de 

data som är av relevans för studiens frågeställningar. Under genomgången av materialet 

har vissa genomgående teman uppmärksammats och kategoriserats utifrån sin relevans 

för frågeställningarna. Innehållet i materialet har tolkats och bedömts i förhållande till 

de gemensamma och genomgående drag som förekommer. Dessa har sedan 

kategoriserats i olika teman och analyserats för att nå en mer samlad förståelse.30 

     Analysen kommer även att genomföras i en induktiv ansats vilket innebär att man 

som forskare drar generella slutsatser genom observationer och erfarenheter. Genom 

observationer av data försöker man som forskare att forma allmängiltiga påståenden om 

ett fenomen. Induktiva slutledningar är dock aldrig bindande eftersom det alltid är 

möjligt att andra observationer kan innehålla undantag för det som observerats.31      

      

3.2.1 Metodkritik 

En utmanande aspekt av den kvalitativa analysen är att skapa mening ur en stor mängd 

data. Som forskare måste man kunna skilja mellan det som är betydelsefullt för 

undersökningen och det som är trivialt samt att kunna identifiera betydelsefulla 

mönster. Eftersom varje studie är unik så kommer även analysen att vara det.  

     De mänskliga faktorerna i den kvalitativa analysen har både fördelar och nackdelar. 

En fördel med metoden är att den tillåter mänskliga insikter och erfarenheter att skapa 

ny förståelse och synsätt medan nackdelen är att metoden är ytterst beroende av faktorer 

så som forskarens tidigare färdigheter, intellekt och utbildning.32 Detta är något som 

man bör vara medveten om i sin analys, samtidigt som man alltid bör sträva efter 

objektivitet, men det går inte att borträkna eftersom det är ofrånkomligt att påverkas av 

mänskliga och personliga faktorer.  

                                                
28 Starrin, 1994, s. 21 
29 Starrin, 1994, s. 29 
30 Grønmo, Sigmund, Metoder i samhällsvetenskap, 2004, s.188ff 
31 Fejes & Thornberg, 2009,  s. 24 
32 Fejes & Thornberg, 2009, s. 32 
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     Jag har medvetet valt att inte föra en kvantitativ analys över insamlade data. 

Kvantitativ innehållsanalys lämpar sig bättre när man vill ”ha svar på frågor om 

förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett material”.33 Metoden lämpar 

sig bättre till att räkna ut hur frekvent kategorier uppstår och hur stort utrymme de får i 

ett material. Kvantitativ analys lämpar sig därmed bättre till att räkna i siffror över ett 

mycket större dataunderlag än det jag undersökt. Eftersom syftet med min undersökning 

inte heller är att ge en generaliserande bild över en population lämpar sig den kvalitativa 

analysen bättre än den kvantitativa. Syftet är också att få utförliga svar från 

informanterna som kan jämföras mot varandra vilket en kvantitativ analys inte givit nog 

med underlag för.  

     Jag har även valt att inte föra intervjuer med lärarna eftersom det tillvägagångssättet 

hade kunnat rikta sig till ett ännu mindre omfång informanter. Chansen att fördjupa sin 

förståelse om lärarnas åsikter hade troligen ökat men hade istället bara inriktat sig på ett 

mycket litet antal lärare med tanke på tidsramen och lärarnas tillgänglighet. Det hade 

alltså varit möjligt att tillämpa en annan analysmodell på denna studie men i och med 

det krav på ett relativ stort antal informanter som ändå förväntas ge utförliga svar på 

frågor anser jag att en kvalitativ analys av en enkät med öppna frågor lämpar sig väl för 

studiens syfte och frågeställningar.  

     Avslutningsvis är det värt att poängtera att en analys av detta slag är komplex och 

det kommer alltid att finnas andra tolkningar än de jag gjort. Redovisningen av 

resultatet har således illustrerats med många exempel från materialet för att göra 

analysen så genomskinlig som möjligt.  

 

 

 

 

 

 

 

4 Resultat och analys 
Föreliggande analys kommer att behandla de svar jag fått från de gymnasielärare som 

deltagit i enkätundersökningen. Dessa svar kommer även i detta avsnitt att analyseras 

                                                
33 Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan – 
konsten att studera  samhälle, individ och marknad, 2012, s. 197 
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utifrån teman och paralleller kommer dras till teori och tidigare forskning. Rubrikerna är 

indelade efter de frågor som enkäten består av. Dessa rubriker kommer även att delas in 

i två större områden där ett består av de som svarat ja och ett som består av de som 

svarat nej på första frågan.      

     På frågan ”Får icke västerländsk skönlitteratur något utrymme i din undervisning?” 

har 20 av informanterna svarat ja medan 8 svarat nej. Analysen kommer inledas med en 

genomgång över de som svarat positivt på denna första fråga och följas av en mer 

detaljerad genomgång av deras svar på följdfrågorna (se bilaga A för hela enkäten).  

 

4.1 Motiv för icke västerländsk litteratur 

I detta avsnitt följer en redogörelse för de lärare som svarat att de ger den icke 

västerländska litteraturen plats i sin undervisning. Frågan består av fyra följdfrågor som 

kommer att behandlas under separata rubriker. Analys kommer att ske i samband med 

presentationen av enkätsvaren. Som nämnt ovan har 20 lärare svarat att de inkluderar 

icke västerländsk litteratur i sin svenskundervisning. 

 

4.1.1 Representationen av olika kulturer i litteraturundervisningen 

Enkätens första fråga behandlar vilka författare som härstammar utanför de 

västerländska kulturerna som lärarna undervisar om. Bland svaren hittar vi många 

författare och verk som har annan härkomst än Europa och de anglosaxiska länderna. 

Främst handlar det om afrikanska och asiatiska författarskap men författare från 

Sydamerika och Västindien förekommer också. Bland de afrikanska författarna finner vi 

sådana som Nadine Gordimer, Naguib Mahfouz, Amanda Ngozi Adichie, Doris 

Lessing, J.M Coetzee och Chinua Achebe. 

     Bland de asiatiska författarna tar lärarna upp författare som Khaled Hosseini, 

Kenzaburo Oe, Jhumpa Lahiri och Salman Rushdie men även verk så som Tusen och en 

natt och Gilgamesh-eposet. Lärarna hävdar också att de undervisar om sagor från 

Mellanöstern samt persisk och japansk poesi. Två av lärarna hävdar också att de 

undervisar om sydamerikanska författare så som Gabriel García Marquez och en om 

Paolo Coelho. En gemensam nämnare bland de författare som tagits upp är att en stor 

del av dem tilldelats Nobelpriset i litteratur.  

     Något som kommit fram av svaren är även att två av lärarna vill räkna in författare 

som Fjodor Dostojevskij eller Leo Tolstoj till den icke västerländska litteraturen. En av 

lärarna är medveten om att Dostojevskij och Tolstoj egentligen skulle kunna räknas in i 
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den västerländska litteraturen men att ”...de bör få en liten plats i den icke västerländska 

litteraturen med tanke på den skilda kulturen”.34  

 

4.1.2 Lärarnas motivering till textvalen 

Enkätens andra fråga handlar om vad som avgör vilka geografiska områden och 

författare som blir aktuella i lärarnas undervisning – alltså hur de motiverar sina val av 

litteratur. Utifrån de svar som lärarna gett kan man utläsa många genomgående teman 

men också en del svar som sticker ut från mängden. På denna fråga har 19 lärare svarat.   

     Fem av de tillfrågade lärarna menar att det är det aktuella arbetsområde eller tema 

som behandlas i undervisningen som avgör vilken sorts litteratur de undervisar om. Att 

utgå från ett visst geografiskt område är inte lika viktigt som att hitta verk som passar in 

på det aktuella temat i undervisningen. En av lärarna tar t.ex upp Tusen och en natt som 

ett verk som behandlas under temat sagor eller litteraturhistoria.  

     Tre av lärarna utgår, som nämns ovan, från Nobelpriset i litteratur när de väljer ut 

icke västerländska verk att undervisa om. En av dessa lärare menar att Nobelpriset får 

stå som ett kriterium för urvalet på grund av tidbrist. Om man ser till de svaren på den 

föregående enkätfrågan märks det att ett stort antal av de verk som lärarna undervisar 

om är skrivna av Nobelpristagare vilket visar på att de faktiskt verkar ha en stor plats i 

lärarnas litteraturundervisning.  

     Tre lärare anser att det är verkens aktualitet i sådant som nyhetsbevakning och 

generellt aktuella händelser som avgör textvalet i undervisningen. För dessa lärare 

verkar alltså det som Molloy kallar för subjektiv relevans som något bärande i 

litteratururvalen. För all kunskapsutveckling krävs det att eleverna uppfattar det de 

håller på med som viktigt och att litteraturen angår dem på något sätt. Ofta vill elever 

mer än att bara känna igen sig själva i texten, de vill också kunna se något som angår 

hela deras liv och deras vuxenblivande.35 Nussbaum hävdar också att målet med 

undervisning om icke västerländska kulturer bör vara att väcka nyfikenhet och starta 

dialog. Målet med undervisning bör enligt Nussbaum också vara att lära elever att möta 

påståenden om andra kulturer med ett ifrågasättande och kritiskt förhållningssätt. För att 

kunna göra detta måste de dock, genom sin undervisning, få de intellektuella verktyg 

som krävs.36 Att förankra litteraturvalen i aktuella händelser och nyhetsbevakning är 

således ett sätt att låta elever närma sig dessa kritiska och ifrågasättande verktyg.    

                                                
34 Citat från enkätsvaren fråga 1:A 
35 Molloy, 2003, s. 61f 
36 Nussbaum, 2000, s. 144ff 



 

 19 

     Tre av lärarna menar att litteratururvalet utgår från deras personliga preferenser och 

kunskap om icke västerländska författare och verk.  En av dessa menar att det handlar 

om egna preferenser och aktualitet, en annan att man måste se verket som bra 

”subjektivt bedömt”37 och en tredje menar att det handlar om vad läraren helt enkelt har 

lust att lära ut om. En lärare menar att allmänbildning spelar roll i texturvalet och utgår 

från frågan ”Vilka författare bör eleverna i första hand känna till?”.38 Men eftersom 

varken styrdokumenten eller läraren själv listar författare som elever bör känna till får 

man utgå ifrån att det är lärarens egna preferenser som bestämmer vilka författare 

eleverna bör känna till. Självklart går det att förhålla sig till någon form av litterär 

kanon, men i slutet är det ändå läraren själv som gör urvalet.  

     Ett par lärare nämner att de utgår från sin egen kunskap om verken. En hävdar mer 

specifikt att det är vad det är vad hen själv läst på kursen ”Postkolonial litteratur”39 vid 

sin utbildning på universitet som avgör det hen känner till och således det som 

undervisas om. Brink menar att det inte är ovanligt att gymnasielärare är präglade av sin 

tid vid universitetet och att de ofta för över innehåll från sina akademiska studier till sin 

undervisning.40 Enbart en av lärarna hävdar att hen medvetet väljer ut skönlitteratur för 

att ”öka den geografiska spridningen”.41 

     Utifrån de svar lärarna gett går det att se flera genomgående teman. Något som 

verkar viktigt för lärarna är att den litteratur de väljer att undervisa om ska passa in på 

det arbetsområde de för stunden sysslar med. Flera av lärarna utgår också från det som 

är aktuellt runt omkring dem och som kan ses i t.ex nyhetsbevakning. Lärarnas egna 

preferenser och kunskap om författare och verk är också en faktor som spelar roll i 

litteratururvalen. I stort sett alla lärare som deltagit i undersökningen verkar således inte 

utgå från specifika geografiska områden eller författare i sina litteratururval utan låter 

andra faktorer spela in.  

 

4.1.3 Den icke västerländska litteraturen i specifika svenskkurser 

Enkätens tredje fråga behandlar lärarnas syn på om den icke västerländska litteraturen 

ges större utrymme i någon specifik kurs inom svenskämnet. Även på denna fråga har 

19 lärare svarat. Utmärkande för denna fråga är att tio av lärarna svarat att de inte anser 

att den icke västerländska litteraturen ges mer utrymme i någon av svenskans kurser. En 
                                                
37 Citat från enkätsvaren fråga 1:B 
38 Citat från enkätsvaren fråga 1:B 
39 Citat från enkätsvaren fråga 1:B 
40 Brink, 2006, s. 19 
41 Citat från enkätsvaren fråga 1:B 
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av dessa menar att det är ”samma i alla kurser”42 medan de resterande nio enbart svarat 

nej vilket man får förmoda betyder att de också anser att det inte är någon skillnad 

mellan kurserna. En av lärarna anser att det inte är någon skillnad och menar att ”Det är 

vad man gör det till som lärare och vilka teman man tar upp”.43 Enligt denna lärare är 

det inte en specifik kurs som innehåller mer eller mindre av denna sortens litteratur utan 

att det är upp till läraren när den sortens litteratur kan och bör inkluderas.  

     Bland de lärare som anser att den icke västerländska litteraturen ges större utrymme i 

specifika kurser är svaren mer skiftande. En av lärarna anser att ”...det är lättare i Sv1 

och Sv3 där inte fokus i litteraturen i ämnesplanen ligger på de traditionella 

västerländska epokerna”.44 I kursplanen för Svenska 1 kan man läsa att kursen ska 

innehålla ”Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och 

kulturer”45 medan det i kursplanen för Svenska 3 inte går att hitta liknande innehåll. I 

kursplanen för Svenska 3 nämns skönlitteratur från andra kulturer nämligen inte en enda 

gång.46 Trots detta har fem av lärarna i enkäten svarat att Svenska 3 är den kurs som de 

ger den icke västerländska litteraturen mest utrymme i. En av lärarna menar att Svenska 

3 lämpar sig på grund av det är vid den kursen som eleverna har störst läsvana.47 

     Tre av lärarna ansåg att Svenska 2 är en av de kurser där den icke västerländska 

litteraturen får störst utrymme. En av lärarna poängterar dock att det är i hens eget fall 

och anser att det är i den kursen ”den typen av litteratur”48 passar in bäst. Samma lärare 

som ansåg att Svenska 3 lämpade sig för elevers ökade läsvana anser att det samma 

gäller för Svenska 2. Den tredje läraren anser att Svenska 2 ges störst utrymme eftersom 

kursen är ”litteraturbetonad”.49 Det går att argumentera för att kursen faktiskt är 

litteraturbetonad eftersom en stor del av det centrala innehållet vigs åt just 

skönlitteratur. I det centrala innehållet nämns sådant som ”...internationella 

författarskap”50 och ”Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling”51 som 

idag enkelt kan innefatta sådant som globalisering och således icke västerländsk 

litteratur.  

                                                
42 Citat från enkätsvaren fråga 1:C 
43 Citat från enkätsvaren fråga 1:C 
44 Citat från enkätsvaren fråga 1:C 
45 Skolverket, 2011, s. 162 
46 Skolverket, 2011, s. 176 
47 Citat från enkätsvaren fråga 1:C 
48 Citat från enkätsvaren fråga 1:C 
49 Citat från enkätsvaren fråga 1:C 
50 Skolverket, 2011, s. 169 
51 Skolverket,  
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     Enbart en av lärarna har svarat att mest utrymme ges i kursen Litteratur ”där icke 

västerländsk litteratur ingår som en del av det centrala innehållet”.52 I det centrala 

innehållet för den kursen nämns t.ex skönlitteratur från olika kulturer, hur verk påverkas 

av sin kultur och tolkning av skönlitterära verk genom ett postkolonialt och/eller 

komparativt perspektiv.53 

     Sammanfattningsvis tycker alltså cirka hälften av lärarna som svarat att de inkluderar 

icke västerländsk skönlitteratur i sin undervisning att den sortens litteratur inte ges 

något mer utrymme i en kurs än någon annan. Flera av lärarna tycker att den icke 

västerländska litteraturen ges mest plats i Svenska 3 även fast den inte nämns i kursens 

centrala innehåll. Detta kan som sagt bero på att lärarna anser att eleverna är mer vana 

vid läsning när de kommer till den kursen och lättare kan ta sig an texterna. Ett fåtal 

lärare anser att större utrymme ges i Svenska 1 och/eller Svenska 2 på grund av sin 

litteraturbetoning i kursplaner. I den kurs som betonar litteratur från andra kulturer, 

kursen Litteratur, är det enbart en lärare som anser att mest utrymme ges.  

 

4.1.4 Fördelar och utmaningar i undervisning om litteratur från 
andra kulturer 

I enkätens fjärde fråga har lärarna som anser att de inkluderar icke västerländsk 

litteratur fått svara på vilka fördelar och utmaningar de ser i undervisning om 

främmande kulturers litteratur. På denna fråga har 20 lärare svarat. Jag kommer först att 

redogöra för de fördelar som undervisning om icke västerländsk litteratur lärarna anser 

att det finns. Jag kommer sedan att redogöra för de utmaningar lärarna ser angående en 

sådan undervisning. 

     Tio av lärarna som svarat är ense om att undervisning om icke västerländsk litteratur 

kan leda till vidgade vyer och ökad förståelse om omvärlden. De menar att 

undervisningen kan leda till förståelse av att det finns andra kulturer utanför Europa och 

att undervisning om dem kan få dem att framstå som mindre främmande. Genom 

undervisningen kan eleverna också lära sig att få perspektiv på andra kulturella 

synvinklar och andra människors livsvärldar.  

     Flera av lärarna använder sig av ordet perspektiv och menar att undervisning om 

främmande kulturer är något som kan bidra till ett utvidgande av detta. En av lärarna 

hävdar att undervisningen kan bidra till att ”se på perspektiv från flera kulturella 

                                                
52 Citat från enkätsvaren fråga 1:C 
53 Skolverket, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve?tos=gy&subjectCode=sve, 2015 – 12 - 10 
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synvinklar”54 och en annan menar att kulturen ”är främmande”.55 Det lärarna anser att 

undervisningen kan bidra till går i linje med det som Nussbaum benämner som den 

narrativa fantasin. Elever kan inte enbart genom faktakunskaper lära sig om människor i 

främmande kulturer och deras livsvillkor. Istället kan de genom att ta del av dessa 

människors tankar och önskningar i t.ex skönlitteratur lättare sätta sig in i deras 

situation och lära sig att tillämpa ett ansvarsfullt bedömande av sådant som just 

främmande kultur.56 

     En fördel som fyra av lärarna ser med undervisning om icke västerländsk litteratur är 

också att den har något att säga om ”allmänmänskliga dilemman, att litteratur är ett 

språk som är liknande oberoende av världsdel/kultur”.57 De som svarat detta menar att 

litteraturen kan vara en ingång till att visa att människor från olika kulturer ”trots allt är 

lika”58 och att det går att finna likheter mellan västerländsk och icke västerländsk 

litteratur. En av lärarna anser också att det är intressant att jämföra de olika litterära 

verken med varandra. Enligt Nussbaum är kunskapen om det allmänmänskliga viktigt 

för att man ska kunna närma sig världsmedborgarskap. Undervisning om andra kulturer 

är, enligt Nussbaum, viktig för att elever ska kunna lära sig att förstå andra människor 

som syftet med ämnet svenska delvis menar att undervisningen ska syfta till. Förståelse 

av andra människor grundar sig inte bara i att lära sig om skillnader utan också om 

allmänmänskliga likheter menar Nussbaum.59 

     Ett tredje tema som är framstående bland fyra lärarers svar är att en fördel med 

undervisning om icke västerländsk litteratur är att den kan belysa en västerländsk 

orientering i skolans skönlitteratur. Exempelvis har lärare svarat att man behöver ”ta 

fasta på att västerlandets litteratur bara är en del av den kultur som existerar”60 medan 

en annan menar att elever kan lära sig att ”tänka utanför det västerländska”.61 Dessa 

lärares tankar går i enlighet med det Brink skriver om det föränderliga samhälle vi lever 

i idag. Brink menar att det idag inte går att tala om enbart ett kulturarv utan att beröra de 

många kulturarv som finns i ett mångkulturellt samhälle. En dialog mellan olika 

kulturarv kan genom undervisningen leda till en berikad kanon och ett kulturarv som 

                                                
54 Citat från enkätsvaren fråga 1:D 
55 Citat från enkätsvaren fråga 1:D 
56 Nussbaum, 2000, s. 10f 
57 Citat från enkätsvaren fråga 1:D 
58 Citat från enkätsvaren fråga 1:D 
59 Nussbaum, 2000, s. 115 
60 Citat från enkätsvaren fråga 1:D 
61 Citat från enkätsvaren fråga 1:D 
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delas av alla.62 Enbart en av lärarna menar att undervisning om icke västerländsk 

litteratur bör bedrivas ”för att bredda elevernas litteraturkunnande”.63 

     Som nämns ovan fick lärarna i denna fråga även redogöra för de utmaningar de anser 

undervisning om icke västerländsk litteratur kan medföra. 13 av lärarna har i sina svar 

gett exempel på sådana utmaningar. Även här går det att utröna några genomgående 

teman bland lärarnas svar.  

     Något som sex av dessa tretton lärare, alltså cirka hälften, ser som en utmaning med 

undervisning om icke västerländsk litteratur är bristen på tid. Flera av dessa lärare 

menar att det inte finns någon tid att fördjupa sig i den icke västerländska litteraturen 

eftersom tiden som finns tillgänglig går åt till att undervisa om västerländsk litteratur 

och de olika epokindelningarna i litteraturhistorien. En lärare menar t.ex. angående icke 

västerländsk litteratur att ”Mer plats för den innebär så klar [sic] mindre plats för den 

västerländska”.64 En annan lärare menar att ”tidsbristen är ett påtagligt problem, och ett 

argument emot att lägga tid på ngt [sic] annat än svenska o [sic] västerländska 

författare”.65 Andra menar att svenskkurserna ska rymma så mycket att det är svårt att 

hitta plats åt den litteratur som härstammar från andra länder än de västerländska.   

     En annan utmaning som tre av lärarna ser med undervisning om icke västerländsk 

litteratur är det som en av dem kallar för ”Lärares begränsade kunskaper och 

kompetens”.66 Dessa lärare menar att de kan för lite om den icke västerländska 

litteraturen och att den således är utmanande att undervisa om. En lärare menar att ”T.ex 

togs den inte upp när jag utbildade mig till lärare och jag har inte gått [sic] någon 

fortbildning kring detta”.67 En annan lärare ger ett liknande svar och menar att även hen 

har för lite fortbildning i den litteraturen men att hen också läser för lite litteratur från 

andra kulturer på egen hand och således har för lite kunskap om vissa författarskap och 

verk.  

     Ett par lärare anser att det istället är elevernas kunskaper som är en utmaning i 

undervisning om icke västerländsk litteratur. En av lärarna skriver ”Elevers 

allmänbildning är idag oftast mycket ytlig och det gör att de måste läsa mycket 

ringmaterial [sic] för att känna görare [sic] någon djupare analys av verket”.68 En annan 

hävdar att utmaningen ligger hos ”Elevernas brist på historiska och geografiska 

                                                
62 Brink, 2006, s. 36 
63 Citat från enkätsvaren fråga 1:D 
64 Citat från enkätsvaren fråga 1:D 
65 Citat från enkätsvaren fråga 1:D 
66 Citat från enkätsvaren fråga 1:D 
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grundkunskaper”.69 I Bommarcos tidigare nämnda avhandling går det att läsa att 

ungdomar ofta inte vill läsa skönlitteratur som de inte känner igen eller ser som 

främmande. Det är dock i mötet med litteratur som är främmande som eleverna får nya 

kunskaper och kan ta del av andras erfarenheter menar Bommarco.70 

     Att eleverna har för lite kunskaper och därmed skulle behöva ta del av mer 

kringmaterial om sådant som historia kan också vara en effekt av den tidsbrist som 

många av lärarna upplever. Ett par lärare anser även att icke västerländsk skönlitteratur 

får för lite plats i skolans material vilket gör att de på egen hand måste leta upp material 

att undervisa om. En lärare tycker också att icke västerländska författare får för lite 

utrymme i media vilket leder till att man inte känner till dem.  

     Sammanfattningsvis nämner de utfrågade lärarna flera fördelar och utmaningar när 

det kommer till undervisning om icke västerländsk skönlitteratur. De utfrågade lärarna 

anser att undervisning om icke västerländsk litteratur kan leda till att eleverna får 

vidgade vyer och perspektiv så att de utvecklar sina kunskaper om omvärlden. Flera av 

dem menar också att det finns likheter att finna om det allmänmänskliga i alla sorters 

skönlitteratur som går att belysa genom undervisningen. En tredje fördel som nämns är 

att undervisningen kan belysa att den skönlitteratur som det ofta undervisas om och som 

talas om i olika medier ofta är västerländskt orienterad.  

     Bland de utmaningar som lärarna tar upp angående undervisning om icke 

västerländsk litteratur är tidbristen framstående. Många av lärarna är ense om att den 

icke västerländska litteraturen har många fördelar att skänka undervisningen men att det 

inte finns tid, varken arbetstid eller fritid, att sätta sig in i litteraturen. Tiden är också en 

biträdande faktor till att vissa av lärarna anser att de inte har tillräcklig kunskap om icke 

västerländska verk och författare för att de på ett givande sätt ska kunna undervisa om 

dem. Det är dock inte bara tiden som påverkar utan flera lärare anser att de allmänt har 

för lite kunskap om litteraturen och att de inte fått någon utbildning eller fortbildning i 

den sortens litteratur. Några lärare anser också att eleverna har för lite kunskaper i 

ämnet.  

 

4.2  Motiv för exkludering av icke västerländsk litteratur 

I följande avsnitt redogör jag för de som svarat att de inte undervisar i icke västerländsk 

litteratur. Även denna fråga har fyra följdfrågor som kommer att redogöras för under 
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separata rubriker. De första två följdfrågorna kommer dock att redogöras för under 

samma rubrik eftersom den andra frågan är en fortsättning på den första. Som nämns 

ovan har åtta lärare svarat att de inte inkluderar icke västerländsk litteratur i sin 

svenskundervisning.  

 

4.2.1 Framtida ambitioner  

Den andra frågans två första följdfrågor behandlar om lärarna i framtiden har någon 

ambition att inkludera icke västerländsk litteratur i sin undervisning. De har även fått 

svara på vilka motiv de har för att göra eller inte göra det. På dessa frågor har alla åtta 

lärarna svarat.  

     Fem av lärarna menar att de i framtiden har en ambition att inkludera mer litteratur 

som härstammar från utanför den västerländska sfären. Tre av dessa lärare menar att de 

i dagsläget inte har tillräckligt med tid för att sätta sig in i och/eller undervisa om 

främmande litteratur. En lärare menar t.ex att tidsbristen gör att hen måste prioritera 

vilken litteratur som undervisas om vilket gör att litteraturen som är skriven utanför den 

västerländska sfären prioriteras bort. Dessa lärare är ense om att om de får mer tid och 

utrymme i framtiden så kommer den litteraturen att inkluderas mer.  

     En av lärarna som menar att hen ”absolut”71 har en strävan att inkludera mer 

litteratur från främmande kulturer i framtiden men att hen i nuläget utgår från läroboken 

och dess litterära urval. Läraren menar också att hen inte är insatt i icke västerländsk 

litteratur och därför håller sig till den litteratur som hen känner sig trygg med att 

undervisa om. Enligt Brink har skolans läromedel länge spelat en roll för etablerandet 

av en litterär kanon och undervisning om denna. Läromedelsutvecklingen är oftast 

odramatisk eftersom kanon enbart påverkas marginellt av nya forskningsrön och 

handboksförfattare tenderar ofta att skriva av varandra.72 En av lärarna menar också att 

hen har en framtida ambition för att kunna ”visa på mångfalden inom litteraturen, för att 

också förstå världens befolknings mångfald”.73 Detta är den enda lärare som i enkäten 

gett förståelse om omvärlden som en anledning att i framtiden undervisa om litteratur 

skriven utanför den västerländska sfären.  

     Den siste av lärarna som hävdar att det finns en ambition att i framtiden inkludera 

mer icke västerländsk litteratur menar att ambitionen främst beror på att fler och fler 

elever kommer från andra delar av världen än Europa. Läraren menar att de flesta elever 
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som är födda i Sverige vet vem t.ex August Strindberg är men att elever med annan 

etnisk bakgrund ”inte nämnvärt är hemmastadda i den egna litteraturen”.74 Läraren 

menar att hen, på grund av detta, inte vet vad som går att utgå ifrån i undervisning om 

sådan litteratur och att mer utbildning i ämnet hade kunnat ändra på situationen. Samma 

lärare menar också att de elever han mött varken behärskar den europeiska eller icke 

europeiska skönlitteraturen. Läraren anser att det således är bättre att eleverna lär sig att 

behärska en liten del av litteraturen. Detta betyder dock inte att den icke västerländska 

litteraturen helt exkluderas menar läraren. Den får istället ”behandlas punktvis och 

tämligen slumpmässigt”75. 

     Tre av lärarna som svarat att de inte inkluderar icke västerländsk litteratur i sin 

undervisning menar att de i framtiden inte heller har någon ambition att göra det. Alla 

tre lärare nämner också tidsbrist som ett problem när det kommer till 

litteraturundervisningen. En av dessa lärare har ingen ”aktiv strävan”76 att inkludera 

denna litteratur i framtiden på grund av just tidsbrist. Läraren menar att det inte ens 

finns nog med tid till att undervisa om litteratur som härstammar från västvärlden vilket 

gör att litteratur från andra delar av världen prioriteras bort. Samma lärare menar också 

att hen inte fått någon utbildning i icke västerländsk litteratur och hävdar att ”den tid det 

skulle krävas att läsa in mig på litteraturen finns inte”.77 Det verkar således inte bara 

vara undervisningstillfällen som påverkas av den tidsbristen lärarna pratar om utan 

också den tid som lärarna själva har att lära sig om litteraturen. En annan av lärarna 

menar att hen har så lite tid för litteraturundervisning att de i undervisningen börjar på 

det hen kallar för ”hemmaplan”78 och arbetar sig utåt därifrån.  

     En annan av dessa lärare menar att man inte hinner med så mycket i 

litteraturundervisningen och att man som lärare borde vara ”mycket väl inläst på den 

litteratur man undervisar om och den förberedelsetiden finns inte”.79 Denna lärare 

menar att den tid man har att läsa in sig på litteratur är på semestrar och helger. Läraren 

anser också att man som litteraturlärare bör ha läst de verk man ska undervisa om fyra 

till fem gånger och läst annan litteratur om verken vilket leder till många timmars 

förberedelsetid. Läraren anser att undervisningen blir bättre om läraren är väl införstådd 

i de verk som undervisas om. Denna lärare påpekar också att den inte är rasist men 
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anser att den västerländska litteraturen har ”enormt mycket att ge”.80 Läraren menar 

också att det ”finns en tendens att underskatta det europeiska arvets betydelse för den 

typ av samhälle och människosyn de flesta i Sverige önskar möta”.81 Denna lärare 

verkar alltså mena att den europeiska litteraturen inte ska underskattas i dess förmåga att 

säga något om den människosyn och det samhälle de flesta i Sverige idag vill ha. 

Nussbaum menar dock att världsmedborgaren måste kunna ställa sig kritisk mot sitt 

eget arv och sina egna traditioner och inte se dem som auktoritativa för att skapa 

förståelse för andra människor och kulturer. Världsmedborgaren måste också, enligt 

Nussbaum, kunna se sig som medborgare i mer än en lokal region eller grupp. Världen 

omkring oss är ofrånkomligt internationell och förståelse av andra människor och 

kulturer kräver att vår fantasi går förbi snäva grupper och försöker förstå verkligheten i 

främmande människors liv.82 Utifrån Nussbaums ställningstaganden går det således att 

argumentera mot att enbart den europeiska och västerländska litteraturen skulle ha nog 

att säga om de olika syner på människor och samhälle som finns i Sverige idag. 

Nussbaum menar dock samtidigt att världsmedborgare alltid kommer att lägga ned mest 

tid på att lära sig om den egna regionen eftersom det är där de lever och agerar. Ett 

behov av lokala kunskaper kan dock ge konsekvenser för utbildningen då lika stor 

kunskap om alla kulturer i världen skulle leda till att den kunskapen blir väldigt ytlig 

och den kunskap som behövs om den lokala regionen blir för liten för att på ett riktigt 

sätt kunna agera där.83 

     Sammanfattningsvis anser flera av de lärare som inte inkluderar icke västerländsk 

litteratur att tidsbristen är ett påtagligt problem. Flera av lärarna anser också att 

exkluderingen av främmande litteratur beror på brister på kunskap om just sådan 

litteratur. Denna brist på kunskap verkar enligt lärarna finnas hos både hos dem själva 

och hos elever. Kunskapsbristen kan leda till exkludering av viss litteratur eftersom 

lärare vill hålla sig till det de är väl insatta i. Det går även att utläsa en åsikt om att 

elever inte alltid är väl insatta i skönlitteratur generellt vilket för vissa lärare leder till att 

de håller sig till den litteratur som är geografiskt och kulturellt nära eleverna själva. 

Andra åsikter går som ses ovan också att finna men dessa teman är sammanfattningsvis 

genomgående i flera av lärarnas svar.  

      

                                                
80 Citat från enkätsvaren fråga 2:A+B 
81 Citat från enkätsvaren fråga 2:A+B 
82 Nussbaum, 2000, s. 9f 
83 Nussbaum, 2000, s. 68 
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4.2.2 Lämpliga kurser för icke västerländsk litteratur       

Den tredje följdfrågan handlar om lärarna anser att det finns någon specifik svenskkurs 

eller gymnasieprogram där den icke västerländska skönlitteraturen är mer angelägen att 

uppmärksamma och undervisa om. På denna fråga har alla åtta lärare svarat. 

     Hälften av lärarna nämner kursen Svenska 2 som den kurs där undervisning om icke 

västerländsk litteratur är mest angelägen. Likt ovan (under rubrik 4.1.3) går det att förstå 

lärarnas åsikter genom att se till kursplanen. En stor del av det centrala innehållet vigs åt 

undervisning om skönlitteratur vilket innefattar internationella författarskap och 

skönlitteraturens relation till samhällsutveckling vilket, som nämnt tidigare, idag enkelt 

innefattar mångkulturalitet. Varför Svenska 2 är speciellt angelägen att undervisa om 

denna litteratur i nämner inte lärarna.  

     Två av dessa fyra lärare nämner också Svenska 3 som en lämplig kurs för 

undervisning om icke västerländsk skönlitteratur. Som nämnts tidigare i 

undersökningen går det dock inte att i det centrala innehållet för kursen hitta några 

punkter som nämner internationell skönlitteratur. En av lärarna menar att det är i 

kursens analysmoment som den sortens litteratur blir intressant. Några andra 

motiveringar till varför kursen är angelägen nämner inte lärarna. 

     Angående lämpliga gymnasieprogram menar en av lärarna att ”Det är såklart 

egentligen viktigt på alla program. Det är viktigt att visa att det finns flera olika sätt att 

berätta och olika erfarenheter beroende på var i världen man kommer ifrån.”84 Detta 

synsätt går i enlighet med de färdigheter som Nussbaum menar att en världsmedborgare 

bör ha. Nussbaum menar t.ex att elevernas kunskaper om kulturella skillnader och andra 

människors erfarenheter är grundläggande för skapandet av respekt inför andra 

människor. Hon menar också att inget skapar alienation som att se sin egen kultur och 

sitt eget levnadssätt som det normala och naturligaste.85  

     En annan lärare menar att gymnasieprogrammet International Baccalaureate är det 

som är mest angeläget att undervisa om icke västerländsk litteratur i. Läraren motiverar 

inte själv sin åsikt men eftersom programmet har en internationell inriktning och riktar 

sig till de elever som siktar mot en internationell karriär går det att förstå varför läraren 

anser att internationell litteratur lämpar sig för just detta program. Detsamma gäller för 

en annan lärare som menar att hen undervisar i en kurs som heter Svenska som 

individuellt val och att de i kursen går igenom t.ex afrikanska författare. Denna lärare 

                                                
84 Citat från enkätsvaren fråga 2:C 
85 Nussbaum, 2000, s. 68 
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motiverar heller inte sin åsikt men eftersom eleverna själva valt att inrikta sig ytterligare 

i svenskämnet är det heller inte förvånande att internationell litteratur får mer plats än i 

en grundkurs. Den sista läraren som svarat ställer motfrågan ”Varför skulle det vara 

någon skillnad?”86 vilket får tolkas som att hen menar att det inte är någon skillnad i 

inkluderingen av denna litteratur mellan kurserna.  

     Sammanfattningsvis tycker alltså hälften av lärarna att Svenska 2 lämpar sig bäst för 

undervisning av litteratur författad utanför den västerländska sfären. Två inkluderar 

dock även Svenska 3. Bland de andra lärarna ser vi att det är specifika kurser som på ett 

eller annat sätt kan rikta sig mot den internationella litteraturen som ses som angelägna 

att undervisa om den i. Enbart en av lärarna anser att det inte bör vara någon skillnad 

mellan kurserna.  

 

4.2.3 Väsentliga skönlitterära verk  

I enkätens sista fråga fick de lärare som menar att de inte inkluderar icke västerländsk 

litteratur i sin undervisning exemplifiera tre litterära verk eller författarskap som de 

anser vara absolut nödvändiga för deras elever att möta i svenskundervisningen. På 

denna fråga har alla åtta lärare svarat.  

     Bland de författare som lärarna nämnt är två författare de populäraste, August 

Strindberg och William Shakespeare. Dessa två författare nämns fyra gånger var av 

lärarna. Andra författare inkluderar Homeros som nämns av tre lärare samt Dante som 

nämns av två. Resterande författarskap nämns en gång var av lärarna och består av 

Émile Zola, Carl Jonas Love Almqvist, Hjalmar Söderberg, Franz Kafka, Fjodor 

Dostojevskij, Voltaire, Henrik Ibsen, Pär Lagerkvist, Vilhelm Moberg och Bibeln. Av 

alla de författarskap och verk som nämns är det bara Bibeln som kan sägas härstamma 

från utanför den västerländska sfären. Annars ser vi att alla författarskap härstammar 

från västerländska kulturer.  

     En av lärarna menar att det inte går att plocka ut just tre verk utan att hen utgår från 

böcker som hen anser att flest människor läst och påverkats av. Denna lärare tar upp 

Bibeln som just en sådan bok. Denna lärare nämner också Strindberg och Ibsen för 

deras relevans inom dramatikens litteratur och Lagerkvists Dvärgen samt Mobergs Rid i 

natt för deras relevans för vissa teman. En annan lärare är den enda som inte 

exemplifierar några verk eftersom hen anser att det är helt beroende av vad eleverna 

                                                
86 Citat från enkätsvaren fråga 2:C 
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arbetar med för tillfället och att det således inte finns några verk som hen känner det 

absolut nödvändigt för eleverna att få ta del av.  

     Bland de lärare som inte inkluderar icke västerländsk skönlitteratur i sin 

undervisning verkar det således vara de europeiska och västerländska verken och 

författarna som är de som eleverna bör få ta del av. Lärarna motiverar dock inte i svaren 

på frågan varför de anser det vara så.            

 

5 Diskussion och slutsats 
Syftet med detta arbete var att undersöka om det mångkulturella samhället avspeglas i 

litteraturundervisningen i gymnasiet. Detta undersöktes delvis genom att se till vilken 

plats skönlitterära verk som härstammar från Afrika, Asien och Sydamerika ges i 

svensklärares litteraturundervisning på gymnasiet. Det går att argumentera för att enbart 

inkludering av skönlitteratur som härstammar utanför den västerländska sfären inte fullt 

ut återspeglar ett mångkulturellt samhälle men genom att belysa människor från andra 

kulturers livsvärldar är det i alla fall en början. Genom att se till vad lärarna som deltagit 

i denna undersökning svarat ser vi också att de på flera olika sätt använder sig av den 

icke västerländska skönlitteraturen i ett försök att visa på geografiskt och kulturellt 

främmande människors tankar och livsvärldar och således avspegla ett mångkulturellt 

samhälle.  

     Genom enkätundersökningen har det visat sig att av 28 gymnasielärare i svenska 

menar en absolut majoritet på 20 lärare att de inkluderar icke västerländsk litteratur i sin 

undervisning. Resterande lärare menar att de inte gör det. Självklart hade detta resultat 

kunnat se annorlunda ut om fler eller helt andra lärare undersökts men resultatet är 

fortfarande intressant.  

     De lärare som inkluderar icke västerländsk litteratur i sin undervisning tar främst upp 

afrikanska och asiatiska författare men hos några lärare förekommer också författare 

från Sydamerika. Listan på namn och verk är lång och varierande vilket visar på en stor 

mångfald bland de olika författarna och verken. Bland de lärare som menar att de inte 

inkluderar sådan litteratur ser vi istället att det är den svenska och europeiska 

litteraturen som är mest representerad. Dessa lärare förklarar dock flera skäl för 

exkluderingen av icke västerländsk litteratur så som tidsbrist och brist på kunskap hos 

de själva och eleverna. När det kommer till texturvalen visar lärarna på flera olika 

tillvägagångssätt. Vissa anser att det är arbetsområdet och temat som avgör, andra 

verkens aktualitet. Vissa tycker att böckerna måste vara bra rent subjektivt och att de 
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som lärare själva måste ha stor kunskap om verken för att de ska kunna undervisa om 

dem på ett givande sätt.  

      I frågan om den icke västerländska litteraturen ges mer plats eller är mer lämplig i 

någon specifik svenskkurs eller program varierar svaren bland lärarna. Bland de som 

inkluderar denna litteratur i sin undervisning anser hälften att det inte är någon skillnad 

mellan kurserna. Enbart en av de som inte inkluderar den litteraturen anser att det inte är 

någon skillnad. Hos de som nämner specifika kurser och program är det föga 

förvånande kurser som är litteraturbetonade som Svenska 2 eller Svenska 3 där 

elevernas läsvana har getts chans att utvecklas som nämns av flertalet lärare. Andra 

kurser nämns också men inte i lika stor utsträckning.  

     Syftet med detta arbete var även att undersöka vilka fördelar och nackdelar de 

tillfrågade lärarna ser i undervisning om icke västerländsk skönlitteratur. Hälften av 

lärarna som menar att de inkluderar sådan litteratur hävdar att en stor fördel med 

undervisningen är att den vidgar elevernas vyer och förståelse av omvärlden. Genom 

skönlitteratur från andra kulturer och geografiska områden kan eleverna få en ökad 

förståelse för dem och få dem att framstå som mindre främmande. Andra teman som 

framkommit ur lärarnas svar är också att det går att se ett universellt språk och 

allmänmänskliga dilemman i all sorts litteratur och att genom att belysa västerländsk 

kanon se en generell västerländsk orientering i samhället. Bland utmaningarna är ännu 

en gång tidsbristen framstående. Tiden är bristfällig både när det kommer till 

undervisning om litteraturen och i sådant som lärarnas egen tid till att skaffa sig 

kunskap om den. Både lärarnas och elevernas bristande kunskaper om icke västerländsk 

litteratur är något som lärarna också ser som utmanande i undervisningen. 

     För att se hur lärarnas syn på undervisning om litteratur från andra delar av världen 

än de västerländska avspeglar styrdokumentens krav på mångkulturella elever går det 

att återkoppla till Nussbaums teori om världsmedborgare. Enligt Nussbaum är en 

världsmedborgare en som är medveten om människors lika värde var de än befinner sig 

och ser sig själv som bunden av samma grundläggande mänskliga färdigheter som de 

som befinner sig långt ifrån de själva.87 Det de tillfrågade lärarna kallar för att vidga 

elevernas vyer och förståelse av andra människor går således i enlighet med det 

Nussbaum säger. Flera av lärarna menar, som sagt ovan, också att eleverna behöver lära 

sig att inta en kritisk position gentemot den västerländska orienteringen på samma vis 

som Nussbaum menar att man för att kunna bli en världsmedborgare behöver inta en 

                                                
87 Nussbaum, 2000, s. 9 
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kritisk position mot sitt eget levnadssätt och traditioner. Enligt Nussbaum finns det 

ingen starkare grund för alienation och förakt inför andra människor än att se sitt eget 

levnadssätt som det normala och naturliga och någon annans som främmande och 

onormalt.88  

     Resultatet av denna undersökning visar sammanfattningsvis att en majoritet (ca 71 

%) av de tillfrågade lärarna inkluderar skönlitteratur som härstammar från utanför den 

västerländska sfären i sin undervisning. Som motivering för inkluderingen finner man 

teman som elevers vidgade vyer och förståelse av människor från andra kulturer och 

regioner samt förståelse av en västerländsk orientering i samhället. Både de lärare som 

inkluderar litteraturen och de som inte gör det menar dock att sådant som tidsbrist och 

brist på kunskap hos både lärare och elever leder till svårigheter i undervisningen. 

Lärarnas synsätt avspeglar även det moderna samhälle som Brink talar om – ett 

samhälle som präglas av mångkulturalitet och vars tidigare nationella strävanden nu 

utmanas av stävanden som är globala.89 Det går inte längre att tala om ett kulturarv utan 

att beröra de många kulturarv som ingår i ett mångkulturellt samhälle.     

 

5.1 Framtida forskning 

I denna undersökning har jag till viss del utgått från det Skolverkets styrdokument säger 

om internationell skönlitteratur. Som en fortsättning på min undersökning hade det varit 

intressant att gå djupare in på hur Skolverket och styrdokumenten förhåller sig till 

internationell och/eller icke västerländsk skönlitteratur. Intressant hade också varit att 

undersöka hur den icke västerländska litteraturen faktiskt används i en genuin 

undervisningssituation genom fältstudier. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A:  Enkäten 
 
Enkätundersökning 
Icke västerländsk skönlitteratur i svenskundervisningen 
 
Syfte: underlag för examensarbete ht-15  
Undersökningsgrupp: svensklärare vid gymnasieskolor.  
 
 

Får icke västerländsk skönlitteratur något utrymme i din 
litteraturundervisning?  
(Om nej – gå vidare till fråga 2) 
 

JA  NEJ 
 
 

1. Vilka motiv har du för att undervisa i icke västerländsk litteratur? 
 

A) Ge exempel på icke västerländska verk/författare som du undervisar 
om. 
 

B) Vad avgör vilka geografiska områden och författare som blir aktuella i 
undervisningen? 

 

C) Får den icke västerländska litteraturen större utrymme i någon specifik 
kurs? 

 
D) Vilka fördelar och utmaningar ser du i att undervisa i främmande 

kulturers litteratur?  
 

 
2. Vilka är dina motiv för att inte undervisa i icke västerländsk litteratur? 

 
A) Har du en ambition eller strävan att göra plats för litteratur från 

främmande kulturer i din undervisning i framtiden? 
 

B) Varför/varför inte? 
 

C) Finns det något gymnasieprogram eller någon svenskkurs där du finner 
det angeläget att uppmärksamma och undervisa om icke västerländsk 
litteratur? 

 

D) Exemplifiera tre författarskap/verk anser du vara absolut nödvändigt 
att eleverna får möta genom gymnasiets svenskundervisning? 

 

 



 

 II 

Stort tack för din medverkan! 

Erik 

Bilaga B: Meddelande till lärarna 
 
Hej!  
Mitt namn är Erik Olofsson och jag läser sista året på ämneslärarutbildningen vid 
Linnéuniversitetet. Jag har precis påbörjat mitt examensarbete i ämnet svenska och 
vänder mig därför till dig som svensklärare. I mitt arbete undersöker jag 
representationen av icke västerländsk skönlitteratur i svenskämnets kurser vid  
gymnasieskolor. Med icke västerländsk skönlitteratur menar jag litteratur som 
härstammar från utanför Europa och de anglosaxiska länderna.  
 
För att undersöka detta har jag satt ihop en enkät som jag bifogat en länk till i detta 
mail. Det skulle vara till stor hjälp för mig om du svarar på enkätfrågorna. De tar inte 
lång tid att besvara men jag uppskattar givetvis om du svarar så utförligt som möjligt. 
Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och såväl medverkande lärares som skolors 
anonymitet garanteras i examensarbetet. 
 
För att komma igång med min undersökning har jag satt en deadline för svar den 3 
december. 
  
Med hopp om din medverkan!  
 
Vänliga hälsningar 
Erik Olofsson – student vid Linnéuniversitetets lärarutbildning 
 
Handledare: 
FD Annette Årheim 
Universitetslektor och pedagogisk samordnare 
Institutionen för film och litteratur 
Linnéuniversitetet 
annette.arheim@lnu.se  
 

 

 


