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Sammanfattning 

Minoritetsgrupper har fått allt större uppmärksamhet i samhället, likaså har diskussioner om 

diskriminering på grund av hudfärg, etnisk eller kulturell bakgrund och jämlikhet fått större 

plats i media. Dock visar statistiken på att hatbrotten och diskrimineringen mot dessa människor 

ökat i Sverige. Svensklärarnas utmaning blir därför att i enlighet med Lgy11 bidra till föränd-

ringen av detta, vilket kan göras genom skönlitteraturläsning. 

Syftet med studien är att undersöka vilken skönlitteratur eleverna inom kurserna svenska 

1 och 2 läser samt hur lärarna tolkar och tillämpar det centrala innehållet om skönlitteratur med 

fokus på minoriteter och mångkulturalitet. 

Undersökningen bygger i huvudsak på en kvalitativ intervjumetod där fyra svensklärare 

inom den gymnasiala utbildningen och en skolbibliotekarie intervjuats. Vidare har en komplet-

terande kvantitativ elevenkät implementerats i studien där endast gymnasieelever deltagit. 

Resultaten visar på att lärarna främst arbetar med västerländska författarskap. Inslagen av 

kulturer utanför väst är få i skönlitteraturundervisningen och likaså är inslagen av de nationella 

minoritetsgrupperna.  

 

Nyckelord: skönlitteratur, centralt innehåll, svensklärare, gymnasial utbildning, minoritets-

grupper, minoriteter, icke-västerländsk litteratur, icke-västerländska författare, internationella 

författarskap, svenska författarskap, mångkultur, interkultur 
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1 Inledning   

Under år 2014 publicerade regeringskansliet Den mörka och okända historien. Vitbok om över-

grepp och kränkningar av romer under 1900-talet.1 Vitboken tar inte enbart upp det som varit 

utan även hur romernas situation ser ut just nu. Om hur de alltjämt diskrimineras på offentliga 

platser, av grannar, genom upprop och namnlistor och av bostadsmarknaden, arbetsmarknaden 

och på utbildningar där de studerar. Få intresserar sig för romernas historia och bakgrund och 

den kontakt människor får med deras historia riskerar att förbli inom SO-rummets väggar. 

Detta, trots att en stor del av informationen finns att tillgå på nätet. Nyligen har debatter om 

tiggarnas situation visats av media, där de ofta kopplas samman med den romska minoritets-

gruppen i Sverige och rumäner. Genom detta blir det tydligt att få känner till vilka romerna i 

Sverige är. 

Våren år 2016 kom Svenska kyrkan ut med en vitbok om relationen mellan Svenska kyr-

kan och samerna.2 I den finns det att läsa om kyrkans delaktighet i förtrycket mot samerna som 

sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet, förtryck såsom försvenskandet av samiska namn, 

tvångskonvertering, rasbiologiska undersökningar och kränkande behandling av samisk relig-

ion och kultur. Än idag finns idéer om hur samer och andra minoritetsgrupper inte riktigt tillhör 

det svenska folket och att de därför inte skulle få tillhöra den svenska historien. Under våren år 

2017 hade filmen Sameblod premiär i Sverige vilken hyllades och fick flera utmärkelser. En 

fråga jag ställde mig efter att jag hade sett filmen och hört småpratet utanför biosalongen var: 

Hur många förstår varför Elle-Marja, huvudpersonen, gång på gång förnekar sin samiska iden-

titet? 

Det är inte bara våra nationella minoritetsgrupper som känner igen dessa problem utan 

även immigranter kan göra det, vilket inte alls är märkligt när begrepp som första generation-

ens, andra generationens och tredje generationens invandrare är förekommande både inom 

media, arbetsmarknaden och inom politiken.3 I föreställningen Statsminister Özz Nûjen som 

hade premiär den 14 mars år 2014 uttryckte sig Nûjen om den så kallade eviga invandringen. 

Han sa att den aldrig tar slut i och med att det i Sverige finns benämningar som ”första gene-

rationens invandrare, andra generationens invandrare, tredje generationens invandrare, fjärde 

generationens invandrare”4 och ställde sig därefter frågorna: ”Hur länge ska vi vandra? När 

kommer vi fram?”4 När kan immigranten få bli kallad svensk? 

Exkluderandet av minoriteter i Sverige, nationella och andra minoriteter, riskerar att göra 

majoritetsfolket än mer ovetande om minoriteternas situation. I ett UR-program, PK-mannen, 

möter programledaren och kampsportsprofilen Musse Hasselvall komikern Shanti Rydwall-

Menon som berättar om vanliga fördomar, märkliga konstateranden och frågor hon stött på 

endast på grund av sin hudfärg såsom: ”Jag tycker att det är väldigt fint med människor från 

                                                 
1 Regeringen. Den mörka och okända historien. Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-

talet, 2014 

2 Daniel Lindmark och Olle Sundström. De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. En ve-

tenskaplig antologi, 2016 

3 Ds 2000:43. Begreppet invandrare: användningen i myndigheters verksamhet. S. 31, 33, 49, 50 

4 Youtube. Özz Nûjen. Sveriges relation till USA, 2014-07-19. 
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Afrika” (Shanti är född i Indien).5 ”Jag känner en person som är mörkhyad” eller så kallade 

humoristiska kommentarer: ”Du är ju brun Shanti. Då ser man ju inte att du är smutsig och 

behöver duscha”. Shanti berättar om hur vännerna inte velat tro på hennes upplevelser om den 

särbehandling hon utsatts för. I det här fallet utsattes aldrig Shantis vänner för samma typ av 

särbehandling som hon själv fick uppleva då de tillhörde majoritetsfolket. Vidare tar program-

met upp problemet med att svenskar med utländsk härkomst anses vara svenskar på papperet 

men att de fortfarande betraktas som utländska av sin omgivning. Det räcker inte med att endast 

känna sig som en del av samhället och gemenskapen, utan samhället måste se dessa som en del 

av denna gemenskap för att kunna accepteras som svensk.5  

Dessa fördomar och det ständiga exkluderandet av vissa människor har samhället möjlig-

het att ändra på genom skolan. Genom att erbjuda eleverna möjligheten att läsa om människor 

med olika bakgrunder och kulturer kan skolan komma åt en del av problematiken. Valet av ett 

skönlitterärt verk ligger inte alltid hos eleverna i skolan. Ibland är det lärarna som styr över 

skönlitteraturvalen genom att välja ut litteratur eleverna ska läsa eller genom att ta fram ett urval 

av skönlitteratur vilka eleverna får välja mellan. Men eftersom exkluderandet på något sätt ver-

kar tillhöra eller har tillhört den sociala normen går det att tänka sig att skönlitteraturvalet har 

påverkats av exkluderingen. Att en viss typ av skönlitteratur får mindre uppmärksamhet i skolan 

behöver däremot inte vara något som sker avsiktligen. 

Svenskämnets syfte är bland annat att utveckla elevernas självinsikt och förståelse för 

andra människor.6 Här blir det därför uppenbart att ett varierat skönlitterärt utbud är av stor 

betydelse. Ett begränsat utbud av skönlitteratur främjar inte en förståelse och respekt för män-

niskors olikheter och skillnader, inte heller vidgar det människans perspektiv på olika levnads-

sätt och kultur. Liksom Birthe Sjöberg7, professor emerita i litteraturvetenskap vid Lunds uni-

versitet, är jag övertygad om skönlitteraturens makt över människans tankar och ageranden. 

Den fiktiva världen blir platsen i vilken läsaren kan identifiera sig med händelser, känslor och 

tankar, en plats där människor får syn på varandras likheter och gemensamma nämnare. 

I ämnesplanen för svenska på gymnasiet ingår svenska och internationella författarskap8 

och skönlitterära verk från olika kulturer9. Och i samtal med svensklärare under tidigare VFU 

blev det tydligt att flera lärare fokuserade på svenska, västerländska, kvinnliga och manliga 

författare från olika tider och epoker inom västvärlden. Sällan nämndes en författare utanför 

västvärlden, en svensk författare med en annan etnisk eller kulturell bakgrund och än mer sällan 

omnämndes verk skrivna av svenska författare med någon annan etnisk eller kulturell bakgrund 

som svenska författarskap. Det skönlitterära utbudet inom kurserna svenska 1 och 2 blev därför 

relativt homogent; de flesta författare var från väst, tillhörde inte någon minoritet och kulturen 

var väldigt likartad. Dock var samtliga lärare eniga om att skönlitteratur var något positivt som 

                                                 
5 Hasselvall, Musse. PK-mannen - Hur ser en svensk ut? (TV-program) Stockholm: Sveriges utbildningsradio. 

2016. 

6 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Lgy11). s. 160 

7 Birthe Sjöberg. Litteraturens makt. Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, 2000 

8 Skolverket. Lgy11, s. 162, 169 

9 Skolverket. Lgy11, s. 6 
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gynnade läsaren på många olika sätt. Vid en tillbakablick uppdagas ett mönster, eller snarare 

en koppling mellan människors oförstånd och okunnighet om våra minoritetsgrupper och im-

migranter och den bild människor får i skolan. Frågan är den skönlitteratur eleverna läser inom 

de gymnasiala utbildningarna verkligen består av en homogen samling verk litteratur och i så 

fall vad det kan bero på. 

 

1.1 Förkortningar 

I undersökningen finns ett antal förkortningar som jag i det här avsnittet ämnar förklara. Kur-

serna svenska 1 och svenska 2 kommer i texten att benämnas SVE1 och SVE2. Lärare ett, två, 

tre och fyra kommer att omnämnas som L1, L2, L3 och L4. Läroplanen för gymnasieskolan år 

2011 förkortas till Lgy11, diskrimineringsombudsmannen till DO och Brottsförebyggande rå-

det till BRÅ. I hänvisningarna till yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen an-

vänds de nationella förkortningarna YGL och TF.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka vilken skönlitteratur elever inom den gymnasiala 

utbildningen i två kommuner kommer i kontakt med under kurserna SVE1 och SVE2 med fokus 

på mångkulturalism och minoriteter. Det vill säga, vad eleverna läser och hur utbudet ser ut. 

Här kommer jag även att undersöka hur fyra svensklärare inom de gymnasiala kurserna tolkar 

det centrala innehållet i läroplanen om skönlitteratur och hur de tillämpar detta i undervisningen 

där kulturer, svenska och internationella författarskap står i fokus. De fyra informanter som 

valts ut befinner sig inom Gävle eller Älvkarleby kommun. Till syftet hör tre frågeställningar: 

 

o Vilken typ av skönlitteratur läser eleverna i de två studerade kommunerna inom kur-

serna SVE1 och SVE2? 

o Hur tolkar de tillfrågade svensklärarna inom kommunerna det centrala innehållet om 

skönlitteratur i kurserna SVE1 och SVE2? 

o Hur tillämpar de tillfrågade svensklärarna det centrala innehållet om skönlitteratur i 

dessa kurser? 
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2 Bakgrund 

Undersökningens bakgrund består av sex avsnitt. Inledningsvis introduceras väsentliga begrepp 

följt av skolans styrdokument och sedan den interkulturella skolan. Därefter kommer ett avsnitt 

om diskriminering i Sverige, litteraturens makt, hur människor kan lära genom att läsa skönlit-

teratur, skolbibliotekets betydelse och slutligen tidigare forskning inom undersökningsområdet.  

 

2.1 Begrepp 

Nedan följer en kort genomgång av några förekommande begrepp i uppsatsen som kan behöva 

förklaras. Dessa är: skönlitteratur, vitbok och författarskap. 

 

2.1.1 Skönlitteratur 

Skönlitteratur är litteratur som inte har för avsikt att beskriva en verklighetsbild med en fakta-

baserad ton utan är istället konstnärligt utformad10 där dess karaktär är estetiskt tilltalande för 

läsaren. Detta betyder inte att skönlitteraturen inte kan skildra verkligheten. Det betyder snarare 

att den återspeglas genom de konstnärliga uttryck och stildrag författaren använder sig av för 

att beskriva verkligheten. Skönlitteraturen delas upp i tre underkategorier: epik, lyrik och dra-

matik. 

 

2.1.2. Vitbok 

En vitbok är enligt SAOL en ”officiell utgåva av utrikespolitiska dokument; officiell redogö-

relse för politisk händelse”.11 Exempel på officiella redogörelser för politiska händelser uppsat-

sen nämner är Den mörka okända historien som är en vitbok om romernas situation och historia 

i Sverige samt Vitboken om relationen mellan Svenska kyrkan och samerna som behandlar sa-

mernas situation i Sverige med historisk förankring. 

 

2.1.3 Författarskap 

Ordet författarskap bör inte förväxlas med ordet författare då detta är två skilda begrepp. För-

fattarskapet är den litterära verksamhet författaren ägnar sig åt.12 Begreppet har ett produktfo-

kus där någonting ska ha producerats från en persons författande. En person kan exempelvis 

ägna sin tid åt att författa en roman. I det fallet säger man att personen tillbringade sin tid med 

sitt författarskap. 

 

                                                 
10 Skönlitteratur. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien. 14 uppl. 2009. 

11 Vitbok. Svenska Akademiens ordlista. 14 uppl. 2015. 

12 Författarskap. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, 14 uppl. 2009. 
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2.2 Styrdokument 

I avsnittet om styrdokument presenteras relevanta läro- och ämnesplaner och vad som enligt 

det centrala innehållet ska behandlas i kurserna. Här tas även YGL och TF upp med koppling 

till Lgy11. 

Under rubriken Skolans värdegrund och uppgifter i Lgy11 beskrivs hur gymnasieskolan 

och utbildningen ska främja ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Tillsammans med medar-

betarna och eleverna ska skolan främja ett förhållningssätt och tänkande som värnar om män-

niskors lika värde, solidaritet, förståelse och respekt för människor och deras olikheter. Skolans 

uppgift är att ”främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 

miljö”.13 Fortsättningsvis står det att skolan har till ”uppgift […] att låta varje enskild elev finna 

sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 

frihet”.13 

I Sverige finns en grundlag vilken säger att människorna i landet får uttrycka sina åsikter, 

tankar och känslor. Tillsammans med YGL finns en tryckfrihetsförordning. Både YGL och TF 

kommer med ett visst ansvar där ett missbruk av dessa inte tolereras. Exempel på sådant miss-

bruk är lagbrott såsom förtal, förolämpning, olaga hot, hets mot folkgrupp och uppvigling. Fri-

heten att uttrycka sig fritt i tal och skrift kommer alltså med ett visst ansvar, precis som det 

uttrycks i Lgy11. 

Förutom vid samhällsundervisningen i skolan lär eleverna sig om sådana lagbrott genom 

skolregler och skolans arbete mot ett mer jämställt och jämlikt samhälle. I Lgy11 betonas vikten 

av att ingen elev i de svenska skolorna ska behöva utsättas för någon ”diskriminering på grund 

av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet el-

ler uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behand-

ling”13 samt att skolan aktivt ska förebygga alla typer av diskriminering och kränkande behand-

ling.14 

I ämnesplanen för svenska står det att eleverna ska genom skönlitteratur ges möjlighet att 

öka sin självinsikt och förståelse för människors olikheter.15  

 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga 

i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skön-

litteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse 

av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana ele-

verna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.
15

 

 

Eleverna ska genom möten med ”olika typer av skönlitteratur” känna att de kan relatera det 

lästa till sina egna erfarenheter samt sin utbildning.15 Vidare ska eleverna få läsa skönlitteratur 

från olika tider och kulturer vilka författats av både män och kvinnor samt kunna reflektera över 

                                                 
13 Skolverket. Lgy11, s. 160, 5 

14 Ibid., s. 5, 12 

15 Ibid., s. 160 
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det lästa och arbeta med detta.16 I det centrala innehållet för kursen SVE1 står det endast att 

eleverna ska få läsa skönlitteratur från olika tider och kulturer vilka författats av både män och 

kvinnor17 medan det i kursen SVE218 står att de dessutom ska få komma i kontakt med svenska 

och internationella författarskap samt dansk och norsk skönlitteratur. De ska utifrån det lästa 

verket kunna åskådliggöra relationer mellan verket och samhällsutvecklingen, det vill säga hur 

skönlitteraturen har formats av samhällets förhållanden och idéströmningar samt hur skönlitte-

raturen har påverkat samhällsutvecklingen.  

 

2.3 Den interkulturella skolan 

Nedan följer en genomgång av vad den interkulturella skolan står för. I det här avsnittet pre-

senteras information om vad interkultur är, monokultur vs interkultur, vad en interkulturell le-

dare är samt hur en interkulturell lärandemiljö ser ut. 

 

2.3.1 Interkultur 

För att förstå vad interkultur är behövs först och främst en utredning av begreppets uppbyggnad. 

Utifrån den latinska prepositionen inter refererar ordet till något som står mellan eller bland 

någonting. Prefixet avser alltså ”relationer mellan flera enheter”.19 I det här fallet är prefixet 

kopplat till ordet kultur vilket kan vara mer svårdefinierat I detta fall handlar det om något 

kulturellt betingat. Enligt Pirjo Lahdenperä, professor emerita i pedagogik, är det ”meningssy-

stem vilka ger ordning och inriktning i människans liv” och där begreppet interkultur får inne-

börden att olika kulturellt betingade företeelser berikar varandra och fungerar i en gemenskap 

samt hur exempelvis etniska, språkmässiga och klassmässiga kulturer inverkar på varandra.20 

Det handlar här om en form av kommunikation mellan olika språk och kulturer.21 

 

2.3.2 Lärare med interkulturell kompetens, interkulturella lärandemiljöer samt 

mångkultur 

För att skapa en interkulturell miljö behövs ett interkulturellt ledarskap. En lärare måste kunna 

skapa en relation till sina medarbetare och elever vilket senare gynnar arbete och välmående 

hos båda parterna. Enligt Lahdenperä ser en interkulturell lärare begåvade, udda, speciella män-

niskor som en tillgång för kreativt arbete vilket i sin tur leder till att mångfald premieras.22  

                                                 
16 Skolverket. Lgy11, s. 161 

17 Ibid., s. 162 

18 Ibid., s. 169 

19 Inter. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien. 14 uppl. 2009. 

20 Pirjo Lahdenperä. Interkulturellt ledarskap: förändring i mångfald. Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 29 

21 Interkulturell. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien. 14 uppl. 2009 

22 Lahdenperä. Interkulturellt ledarskap, s. 41 
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Den interkulturella miljön ska erbjuda en plats där mångkultur är utgångspunkten och 

används som resurs. I denna miljö ska alla sorters människor inkluderas, oavsett bakgrund och 

där diversitet i gruppen anses vara en tillgång för gott samarbete och innovativa arbetssätt.23 

Vidare är lärarens närvaro viktig. Inte enbart den fysiska närvaron, att veta att personen i fråga 

är på sin arbetsplats, utan att läraren interagerar med andra. I sitt arbete måste läraren ha en 

känsla för rättvisa, visa öppenhet och ödmjukhet, kunna visa på möjligheterna till försoning 

med det främmande eller grupper av människor man tidigare varit i konflikt med.23 För att 

motverka segregation är ett öppet klimat en viktig förutsättning där konflikter och motsättningar 

kan komma till ytan och därmed hanteras. På så sätt ges rum åt ett problemlösande tankesätt 

snarare än att människorna i miljön blir problemfokuserade.24 

Enligt Lgy11 måste skolan hitta bra sätt att bemöta främlingsfientlighet och intolerans 

som kan finnas bland skolans elever och personal.25 För att bemöta detta på bästa sätt krävs det 

enligt Skolverket först och främst kunskap. Utan kunskap om ämnet blir det svårt att hantera 

och diskutera problemet vilket leder till nästa punkt: öppna diskussioner, vilket går att koppla 

till ovanstående förklaring av interkulturella miljöer där konflikter blir mer hanterbara i en miljö 

med ett öppet klimat (se ovan). 

Jacky Lumby, professor i pedagogik, förklarar två synsätt på mångkulturalitet och be-

nämner dessa vid den smala respektive breda definitionen.26 Den smala definitionen fokuserar 

på etnicitet, kön och funktionsnedsättningar medan den breda lägger till och betonar andra kri-

terier såsom ålder, nationalitet, värderingar, utbildning, livsstil, sexuell läggning, utseende och 

social klass.26 

Att en skola eller ett samhälle är mångkulturellt innebär per automatik inte att miljön är 

interkulturell.27 Ett sådant antagande skulle vara direkt felaktigt då interkultur inte betyder att 

miljön enbart innefattar många olika kulturer utan lägger snarare vikt vid själva kommunikat-

ionen mellan kulturerna. I det mångkulturella samhället kan flera kulturer finnas utan att kul-

turerna interagerar med varandra. Ett mångkulturellt samhälle skulle i en enklare beskrivning 

kunna vara ett bostadsområde där flera familjer med olika kulturella bakgrunder lever men där 

dessa kulturer aldrig möts eller interagerar då familjerna inte umgås med varandra. Istället hål-

ler sig familjerna till människor från samma bakgrund. Kulturerna finns i varandras fysiska 

närhet men avsaknaden av kommunikation leder till en avsaknad av interkultur.28 

I kontrast till den interkulturella miljön finns monokulturella miljöer med monokulturella 

ledare. I dessa miljöer är homogenitet den rådande normen och mångfald betraktas som proble-

matisk snarare än som en resurs vilket inte skapar förutsättningar för utveckling och innovat-

ion.29 I monokulturella miljöer är segregationen stark och gruppindelningen tydlig vilket ger 

                                                 
23 Lahdenperä. Interkulturellt ledarskap, s. 50–54 

24 Ibid., s. 32–33 

25 Skolverket. Lgy11, s. 5 

26 Lahdenperä. Interkulturellt ledarskap, s. 68 

27 Ibid., s. 29 

28 Ibid., s. 99 

29 Ibid., s. 68 



 

8 

 

 

utrymme för ett vi och dom-tänkande. Där är minoritetsgruppen underordnad och majoritets-

gruppen har alltid ett tolkningsföreträde vilket ger ytterligare näring åt segregationen. Inom 

dessa miljöer är tanken att alla människor ska stöpas i samma form, lyda andra människor med 

högre status eller makt utan konfrontation eller kritik.29 

I Sverige finns skolor vilka betonar vikten av att inkludera och välkomna mångkultural-

ismen i skolan men vilka använder sig av den snävare definitionen av mångkultur och fokuserar 

därför enbart på den etniska variationen bland elevgrupperna.30 Dock har flera lärare inom sko-

lan svårt att definiera vad det mångkulturella egentligen innefattar och vad som menas med att 

inkludera mångkulturalism.31 Ett sätt en del skolor arbetat på för att åskådliggöra mångkultur-

alismen i skolvärlden har varit genom temadagar. Dock riktar Sabine Gruber, universitetslektor 

och docent i socialt arbete, viss kritik mot arbetsmetoden då den kan komma att orsaka fler 

problem än vad den gör nytta om arrangörerna saknar de vitala kunskaperna för att metoden 

inte ska leda till en ytterligare segregering.32 Gruber har gjort en undersökning på en skola som 

använde sig av temadagar för att synliggöra och inkludera mångkulturalitet samt för att möjlig-

göra interaktion mellan olika kulturer.32 Dock omvandlades situationen till ett tillfälle där 

”svenskarna”, majoritetsgruppen, skulle få en inblick i och utvinna värdefull information om 

skolans ”invandrarelever”, minoritetsgruppen. Under temadagarna fick invandrareleverna re-

presentera sitt folk där de visade upp sin kultur medan de elever som identifierades som svens-

kar fick inta en åskådarroll genom att spatsera runt och betrakta invandrarelevernas presentat-

ioner.32
  

Enligt Lahdenperä har lärare möjlighet att skapa interkulturella miljöer och presenterar 

värdefulla aspekter för en interkulturell undervisning och miljö.33 Undervisningen måste vara 

antirasistisk, relevant för eleven, ha höga men realistiska krav, ha en riktig bedömning, möjlig-

het till specialundervisning och stödpersoner, i miljön måste det finnas en god föräldrasamver-

kan och gott samarbete med lokalsamhället.34 För att skapa en antirasistisk undervisning måste 

lärare veta och förstå vad de egentligen undervisar om. Detta, för att det ibland uppstår inter-

kulturella konflikter som lärare tillsammans med skolans ledning måste vara rustade inför.  

Interkulturella konflikter uppstår ofta i mångkulturella skolor där problemen kan ha förts 

med hemifrån, från hemländerna eller hemkulturen vilka i skolan kan orsaka intriger mellan 

elever. Dessa intriger måste lärarna och rektorerna sedan lära sig hantera. Det kan handla om 

religiösa, kulturella eller etniska konflikter men även språkliga konflikter vilka uppstått genom 

språkliga missförstånd. Det kan som i vissa delar av Sverige handla om konflikter vilka redan 

funnits i landet en längre tid, såsom konflikten mellan svenskar och samer om betes- och jakt-

marker eller ”nyare” konflikter såsom de mellan USA och en del länder i mellanöstern.35 

                                                 
30 Sabine Gruber. När skolan gör skillnad. Skola, etnicitet och institutionell praktik. Stockholm: Liber AB, 2013, 

s. 51 

31 Lahdenperä. Interkulturellt ledarskap, s. 99 

32 Gruber. När skolan gör skillnad, s. 52–53 

33 Lahdenperä. Interkulturellt ledarskap, s. 99 

34 Ibid., s. 99, 102–103, 104–107, 107–110 

35 Lahdenperä. Interkulturellt ledarskap, s. 68, 72 
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Förutom att kunna besvara didaktiska frågor måste lärare besitta viss kunskap om under-

visningsämnets aktualitet. De bör också kunna förmedla en nyanserad bild av ämnet oavsett om 

undervisningens ämnesfokus är Sveriges minoriteter, hur finländarna lever i dagens Finland 

eller hur kurder lever i dagens Kurdistan, om flyktingar eller klassamhället. Detta för att inte ge 

näring åt negativa stereotypa fördomar utan istället skapa förståelse och förmedla kunskap med, 

enligt Lahdenperä, hög äkthet.36 På så sätt kan det som annars betraktas som märkligt eller udda 

hos olika människor, kulturer och samhällen få sina ”mer naturliga förklaringar”.37 Ett arbete 

med detta skulle kunna uttryckas i form av brevväxlingar mellan olika skolor eller studieresor 

men också genom skönlitteraturläsning där läsaren leds in i en fiktiv värld men med verkliga 

problem och händelser.37 Förhoppningen, skulle jag vilja säga, ligger i att eleven börjar se och 

förstå människors likheter istället för att människor, som Gruber säger, lägger allt för stort fokus 

vid det som idag kallas etnicitet men som för inte länge sen kallades ras eller kulturell divergens 

utifrån idén om att människor är låsta till sin kultur.38  

Undervisningen måste uppfattas som relevant och begriplig för eleverna och för att uppnå 

det behöver läraren samtidigt ta hänsyn till elevens språk, kulturella bakgrund och erfaren-

heter.39 Ibland kan det vara till fördel om läraren istället tar lärdom av eleverna för att på så sätt 

försöka förstå dem och deras erfarenheter bättre. I ett fall som Lahdenperä presenterar inledde 

ämneslärare och modersmålslärare ett samarbete för att kunna närma sig elever med svenska 

som sitt andraspråk och förstå dem på ett djupare plan.39 Vidare skriver Lahdenperä om de krav 

som eleverna ställs inför. Att ha för höga eller låga krav kan ställa till med problem för en elev 

och att ha höga krav är inte detsamma som att ha realistiska krav. Att en lärare förväntar sig att 

elever presterar högt kan vara positivt, men dessa förväntningar bör samtidigt vara realistiska. 

I en del fall begränsas eleven av språkliga skäl och antas därför brista i sin tankeförmåga vilket 

inte alls behöver vara fallet. I andra situationer har läraren istället för låga krav på eleven där 

denne inte antas kunna prestera lika högt som andra elever i klassen på grund av sin bakgrund.36  

 

2.4 Diskriminering 

I följande avsnitt går jag igenom människors upplevelser av diskriminering i Sverige kopplad 

till etnicitet samt hatbrott med etniska motiv. Därefter följer en genomgång av diskrimineringen 

mot minoritetsgrupperna samer och romer i Sverige. Jag är här medveten om diskrimineringen 

mot de andra minoritetsgrupperna men väljer att fokusera på två utsatta grupper. Urvalet beror 

på att den ena minoritetsgruppen utsatts under flera hundra år och fortfarande blir utsatt, trots 

att den betraktas som ett ursprungsfolk, och att den andra minoritetsgruppen blivit extra upp-

märksammad idag i och med förväxlingen med europeiska tiggare. Eftersom människor från 

andra utsatta grupper än de jag nämner nedan förekommer i skolor runt om i landet och är 

                                                 
36 Ibid., s. 101 

37 Ibid., s. 99, 102–103, 104–107, 107–110 

38 Gruber. När skolan gör skillnad, s. 19–20  

39 Lahdenperä. Interkulturellt ledarskap, s. 100 
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människor som elever kommer att möta i samhället när de avslutat sina studier, är avsnittet om 

hur diskrimineringen mot dem tidigare sett ut och ser ut idag av relevans för undersökningen. 

 

2.4.1 Upplevelser 

Enligt en rapport om vuxna människors upplevelser av diskriminering utfärdad av DO anser 

inte de som utsatts för diskriminering att den kränkande behandlingen är diskriminering trots 

att det i handlingen oftast är precis vad det rör sig om.40 Istället använder människorna orden 

särbehandlad, orättvist behandlad, utestängd (både psykiskt och fysiskt), behandlad annorlunda 

eller liknande.41 Vidare vittnar flera deltagare i undersökningen om diskriminering som är di-

rekt kopplad till etnicitet.42 Förutom diskriminering på arbetsplatsen möter dessa människor 

kränkningar på offentliga platser som restauranger och krogar, affärer, på arbetsmarknaden, 

inom utbildningsområdet, vid poliskontroller och till och med i de mer privata sammanhangen. 

Dessutom uppger flera deltagare i undersökningen att de upplever sig se en skillnad i utsattheten 

mellan olika etniska grupper. En del grupper utsätts mer än andra vilket deltagarna tror beror 

på vilka positiva samt negativa fördomar som finns om de olika grupperna.42  

Rapporten tar upp faktumet att etnicitetskopplad diskriminering har varit den mest före-

kommande formen av diskriminering under åren 2009 och 2010. Under år 2014 anmäldes 601 

fall till DO om diskriminering på grund av etnisk tillhörighet43, under 2015 hade siffran ökat 

till 663 fall44. Enligt BRÅ har det sammanlagda antalet anmälda hatbrottsfall långsamt ökat sen 

2008. Notera här att det under några årtal varit nedgångar av särskilda anmälningsfall. Vissa 

grupper har varit mer utsatta än andra, alternativt att en del grupper varit mer aktiva och gjort 

anmälningar. De anmälningar om hatbrott som ökat mest mellan åren 2011 och 2016 har haft 

främlingsfientliga, afrofobiska, antiromska, antisemitiska (sänkning år 2016), islamofobiska 

(sänkning 2016) och kristofobiska (sänkning 2016) motiv. Även hatbrott med andra antireli-

giösa och transfobiska motiv har ökat mellan dessa år.45 

 

2.4.2 Samer 

Samerna är en av Sveriges fem nationella minoritetsgrupper men skiljer sig från de övriga ge-

nom att de dessutom betraktas som Sveriges och Nordens urfolk. Dessa har funnits i Sverige 

sen en lång tid tillbaka men har blivit diskriminerade som folkslag under flera hundra år. Nedan 

följer en historisk genomgång av hur samerna upprepade gånger utsatts för diskriminerande 

behandling. 

                                                 
40 Diskrimineringsombudsmannen. Årsredovisning 2010, 2011, s. 13 

41 Ibid., s. 13 

42 Ibid., s. 29–30 

43 Diskrimineringsombudsmannen. Statistik 2014, 2015, s. 4 

44 Diskrimineringsombudsmannen. Årsredovisning 2015, 2016, s. 43 

45 Brottsförebyggande rådet. Hatbrottsstatistik, 2017 
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Under 1800-talet uttalade sig forskarna Worsae och von Düben om samernas egentliga 

historia där de påstod att folket kom till Norden först efter att germanerna invandrat46. Idén 

spreds under 1900-talet och fick allt fler anhängare i de nordiska länderna. Under samma tid 

delades samerna in i grupper där fjällsamerna med sin renskötsel betraktades som äkta samer 

och övriga som oäkta. På grund av det avvecklades skogssamernas renskötsel.47 Vidare ansågs 

samerna vara veka och oförståndiga och genom den rasbiologiska forskningen mot samer be-

traktade människorna dem som ett främmande folk vilka inte tillhörde Norden.48 

Lennart Lundmark är docent i historia och har sen en tid tillbaka undersökt den politik 

som förts mot samer. I sin bok Stulet land skriver han bland annat om de upprepade försöken 

till tvångskonvertering49 av samer och om hur samerna i omgångar trängts undan och blivit 

bestulna på markområden50. Lundmark beskriver hur nybyggare skattefritt fick bygga och bruka 

mark som fråntagits samer, hur de växande nybyggarsamhällena hjälpt till att tränga undan 

samer genom skogseldar, argsinta hundar och genom att beskjuta renhjordar.48 I slutet på 1800-

talet fram till 1900-talets mitt pågick en lapp-skall-vara-lapp-politik vilken gick ut på att för-

svåra för samer att studera vidare och syssla med andra arbeten än renskötsel. Samer som arbe-

tade med något annat än renskötsel eller studerade ansågs vara någonting farligt för Sveriges 

ekonomi och det svenska samhället i stort.51 Och rykten om att samerna skulle vara sämre på 

andra yrken eller på att studera spreds över landet.52 Utbildningen i de nomadskolor dit samiska 

barn skickades blev så pass undermålig att den inte räckte till vidare studier.53 Diskrimineringen 

fortsatte långt in på 1900-talet där rättigheten att kunna ägna sig åt andra yrken, bygga bostäder 

och få möjlighet till bostadsbidrag fråntogs många samer. Först år 1950 det blev möjligt för 

samer att få egnahemslån och år 1959 fick de samma rättigheter som övriga svenskar gällande 

bostadsbidrag.54 

Enligt DO55 upplever samer fortfarande att deras rättigheter som urfolk inte respekteras. 

I DO:s årsredovisning från 2013 presenteras en förstudie om hur man ska komma till rätta med 

kunskapen om samerna och deras rättigheter samt att arbetet mot trakasserier i skolan mot sa-

mer och andra minoritetsgrupper lyfts fram.56 Inom skolan har anmälningar om glåpord, miss-

handel och andra trakasserier från andra elever, busschaufförer m.m. inkommit till DO. Andra 

former av diskriminering är modersmålsundervisning där föräldrar tvingats leta reda på lämp-

liga modersmålslärare istället för att rektorn tagit hand om saken och där modersmålslärarna 

                                                 
46 Lars Ivar Hansen och Bjørn Olsen. Samernas historia fram till 1750. Stockholm: Liber AB, 2006, s. 24–27 

47 Lennart Lundmark. Stulet land: svensk makt på samisk mark. Falun: Scandbook, 2008, s. 156 

48 Lundmark. Stulet land, s. 143 

49 Ibid., s. 51–55 

50 Ibid. s. 79–80, 82, 86, 87, 89 

51 Ibid., s. 153–156 

52 Ibid., s. 180–183 

53 Ibid., s. 167–168 

54 Ibid., s. 184 

55 Diskrimineringsombudsmannen. Årsredovisning 2010, s. 61 

56 Diskrimineringsombudsmannen. Årsredovisning 2013, 2013, s. 7, 42, 52 
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inte fått några nycklar till lektionssalar där undervisningen istället fått hållas ute i korrido-

rerna.57  

Vidare skriver DO att diskrimineringen vid kontakten med myndigheterna kan ha haft sin 

grund i Sveriges politiska historia (se ovan) där målet varit att segregera samerna från majori-

tetsfolket, vilket i sin tur lett till att samernas förtroende för myndigheterna minskat.58 Konkreta 

fall av diskriminering som presenteras i rapporten handlar hur polisen förbisett tjuvjakt på ren, 

trots att brottslingar tagits på bar gärning, och exempel på vårdnadstvister där en renskötande 

förälder ansetts vara mindre lämpad som vårdnadshavare.59 

Avslutningsvis har Sverige ännu inte ratificerat FN:s konvention om ursprungsfolk och 

stamfolk, ILO169, vilket Sverige upprepade gånger fått hård kritik för.60  

 

2.4.3 Romer 

Romerna räknas till en av Sveriges nationella minoritetsgrupper och finns som minoritetsfolk i 

hela Europa. Nedan följer en genomgång av diskrimineringen mot romerna ur en historisk kon-

text följt av en redogörelse för hur diskrimineringen mot romerna ser ut idag. 

Den 25 mars år 2014 publicerade den dåvarande regeringen i Sverige romernas vitbok. 

Den då sittande integrationsministern Erik Ullenhag berättade och kommenterade vitboken på 

DN:s debattsida där han skrev att Vitboken har givit ”en mer fullständig beskrivning av en mörk 

del av Sveriges historia än vad vi tidigare haft”.61 I vitbokens inledning får läsaren en uppfatt-

ning om vad vitboken handlar om och hur romernas situation i Sverige sett ut under en längre 

tid. Där presenteras att en systematisk diskriminering förts mot romer genom historien och hur 

fördomar påverkat deras livssituation i dagens Sverige.62 

I vitboken presenteras följande: rasbiologiska institutets och myndigheters kartläggningar 

av romer, tvångssteriliseringar och omhändertagande av romska barn, inreseförbud och regle-

rad invandring av romer, romernas tillgång på bostad och om hur de nekats fasta bostadsplatser, 

deras tillgång till utbildning där romska barn systematiskt placerats i hjälpklasser eller särskilda 

klasser och slutligen romernas tillgång på arbete.63 

Enligt DO går diskrimineringen av romerna att spåra ända tillbaka till 1500-talet64 vilket 

ger en tydlig indikation på hur länge antiromism varit accepterad i Sverige. I rapporten om 

                                                 
57 Heidi Pikkarainen och Björn Brodin. Diskriminering av samer: samers rättigheter ur ett diskrimineringsper-

spektiv. Stockholm: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), 2008, s. 24, 25 

58 Pikkarainen och Brodin. Diskriminering av samer: samers rättigheter ur ett diskrimineringsperspektiv, s. 27 

59 Ibid., s. 29 

60 SVT. Röstade nej till utökade samiska rättigheter, SVT. 2015-04-08 

61 Erik, Ullenhag. ”Omfattande kartläggning av romer i 1900-talets Sverige”, Dagens Nyheter. 2014-03-25 

62 Regeringen. Den mörka och okända historien, 2014 

63 Ibid, s. 20–22 

64 Wadstein, Margareta. Diskriminering av romer i Sverige. Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen, 2004, 

s. 7 
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diskriminering mot romer i Sverige står det förutom ovan nämnda övergrepp mot romer, dess-

utom om tvångsförflyttningar, om hur fördomarna fortfarande lever kvar och om hur spår från 

antiromism återfinns bland skönlitterära verk och filmer samt att etablerade media inom både 

TV, radio och olika tidningar publicerat antiromskt material som senare anmälts till DO. Där 

handlar det bland annat om filmer som sänts på TV, nyhetsreportage och artiklar i vetenskaps-

magasin. Enligt DO har kunskapen bland människorna i Sverige om romernas situation stora 

brister där människor tenderar att förlita sig på förlegade rasistiska tankegångar eller den exo-

tiserande bild som bland annat media målat upp. Enligt rapporten har antiromism aldrig heller 

ifrågasatts vilket andra xenofobiska ismer gjorts, utan istället accepterats och då fått möjlighet 

att kunna fortleva. Detta har lett till flera allvarliga problem för romerna som då mist sina möj-

ligheter att ändra på gamla fördomar och fått det svårare att leva ett liv utan diskriminering i 

Sverige.65  

 

2.4.4 Skönlitteraturen och diskriminering 

Genom skönlitteraturen har flera författare skrivit om orättvisor och diskriminering i Sverige 

på grund av kulturella eller etniska skillnader. Några författare som ägnat sig åt ett författarskap 

där svenska nationella minoriteter inkluderats presenteras kort nedan för att demonstrera att det 

finns litteratur om Sveriges nationella minoritetsgrupper. Detta, för att undanröja eventuella 

argument om att det skulle saknas skönlitteratur som behandlar minoritetsgrupper i Sverige. 

Författaren Majgull Axelsson har skrivit Jag heter inte Miriam som handlar om en romsk 

kvinna som förklär sig med en judisk identitet för att komma högre upp i rang i det arbetsläger 

hon hamnat i under andra världskriget. När hon kommer till Sverige i de vita bussarna och 

påbörjar sitt nya liv där fortsätter hon att leva under samma identitet och hemlighåller sanningen 

för sin familj fram till sin 85-årsdag. Om hon istället hade tagit tillbaka sin romska identitet 

efter flykten till Sverige, hade hon riskerat att skickas tillbaka ut i Europa eftersom Sverige fram 

till 1954 hade ett inreseförbud för romer. Romanen skildrar hennes liv i förnekelse av sin 

romska bakgrund och kulturkrocken med det svenska samhället. 

Författaren Marianne Fredriksson har skrivit Simon och ekarna som handlar om en halv-

judisk pojke, Simon, som växer upp på landet med sina adoptivföräldrar. Simon blir vän med 

en judisk pojke vars familj hade flytt från Tyskland före starten av andra världskriget. Pojkarnas 

familjer kommer allt närmare varandra och på en skola i Göteborg får pojkarna uppleva den, 

under andra världskriget, växande avskyn mot judarna. Simon får inte reda på sin judiska bak-

grund förrän långt senare. 

Mikael Niemi har skrivit flera romaner om tornedalingar och samer. En av dessa är Po-

pulärmusik från Vittula som handlar om Niila och Matti, två tornedalingar i Pajalas utkant, och 

deras uppväxt. Här speglas bland annat hur Tornedalen inte riktigt räknas till det riktiga Sverige 

och hur detta präglar tornedalingarnas tankesätt om sig själva. Detta synliggörs bäst i det Niemi 

skriver i sin bok:  

                                                 
65 Wadstein. Diskriminering av romer i Sverige, s. 7–8, 10–12 
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Det var en uppväxt av brist. Inte en materiell sådan, där hade vi så vi klarade oss, utan en identitets-

mässig. Vi var inga. Våra föräldrar var inga. Våra föräldrar hade betytt noll och intet för den svenska 

historien. Våra efternamn kunde inte stavas, än mindre uttalas av det fåtal lärarvikarier som sökte 

sig upp från det riktiga Sverige […] Våra hembyar var för små för att visas på kartorna. Vi kunde 

knappt ens försörja oss själva utan levde på bidrag […] Vi hade de sämsta resultaten på Standard-

proven i hela riket. Vi hade inget bordsskick. Vi hade mössan på oss inomhus. Vi plockade aldrig 

svamp, undvek grönsaker och hade aldrig kräftskivor. Vi kunde inte konservera, inte deklamera, inte 

slå in presenter eller hålla tal. Vi gick med tårna utåt. Vi bröt på finska utan att vara finnar, vi bröt 

på svenska utan att vara svenskar.66  

 

I citatet ovan beskriver Niemi ett slags utanförskap där tornedalingar inte riktigt anses passa in 

i det svenska samhället och den svenska kulturen. Förutom upplevelsen av utanförskapet i det 

svenska samhället bär tornedalingarna på en känsla av att inte heller passa in i det finska sam-

hället. De är tornedalingar vilka anses vara varken svenskar eller finnar. 

 

2.5 Litteraturens makt 

Nedan följer en genomgång av exempel på hur olika litterära verk påverkat samhället. Avsnittet 

behandlar tre olika verk som på olika sätt haft stor inverkan på samhället. Det första verket som 

presenteras är Harriet Beecher Stowes Onkel Toms stuga som följs av Rolf Edbergs trilogi På 

jordens villkor och avslutningsvis Daniel Defoes Robinson Crusoe. 

 

2.5.1 Litteraturens makt 

Sjöberg67 berättar om hur det finns en kausalitet mellan litteraturen, ordet, och de samhällsför-

ändringar som uppstår till följd av det budskap litteraturen förmedlar. Litteraturen kan hjälpa 

till att spegla rådande orättfärdigheter i samhället så att människor ser dem ur en ny synvinkel 

och kan utifrån det reagera och ta ställning.  

Ett tydligt exempel på det är Onkel Toms stuga vilken tros ha varit en del av upphovet till 

det nordamerikanska inbördeskriget som skulle komma att bryta piskan68, alltså upphäva sla-

veriet. Trots upprepad kritik i media mot Harriet Beecher Stowe och hennes roman fortsatte 

människor att läsa hennes skildringar av slaveriet i sydstaterna, vilket så småningom ledde till 

en samhällsdebatt. Trots att Beecher Stowe själv hade ett rasideologiskt tänkande liksom många 

andra i hennes samtid och visade på en avsaknad av kunskap mellan kulturellt betingade samt 

genetiska karaktärsdrag hos olika människor, var hon noga med att betona de positiva fördo-

marna om de förtryckta.69 Dessa positiva fördomar benämndes istället som egenskaper. Kultu-

rella karaktärsdrag skulle exempelvis kunna vara musikalitet och genetiska karaktärsdrag skulle 

                                                 
66 Mikael Niemi. Populärmusik från Vittula. Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2000, s. 49–50 

67 Sjöberg. Litteraturens makt, s. 9 

68 Christina Sjöblad. Boken som bröt piskan? Onkel Toms stuga och debatten om slaveriet. I Litteraturens makt, 

Birthe Sjöberg (red.), s. 81. Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, 2000. 

69 Sjöblad. Boken som bröt piskan? Onkel Toms stuga och debatten om slaveriet, s. 83–84 
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kunna vara att man är mörkhyad. Vidare kritiserade hon slavägarnas missbruk av sin maktpo-

sition när de försökte effektivisera sitt företagande genom att behandla slavarna som något sna-

rare än någon, alltså som om slavarna vore någon sorts maskin. I de nordliga staterna togs 

romanen emot med större öppenhet än hos sydstaterna vilket delvis kan ha berott på att mot-

ståndet mot slaveriet redan fanns i de nordliga staterna.70  Reaktionerna på romanen blev 

enorma: i Storbritannien skrev 500 000 kvinnor under ett upprop mot slaveriet, i Rom förbjöds 

all försäljning av romanen och i USA var stämningen mellan syd- och nordstaterna redan spänd. 

Romanen anses vara en av flera faktorer till inbördeskriget vilket i sig ledde till ett förbud mot 

slaveriet.71  

Rolf Edberg var under sin levnadstid riksdagsledamot och författare och publicerade un-

der 60-talet en trilogi med ekosofiskt budskap, På jordens villkor.72 Edberg uppmärksammade 

rådande samt framtida problem såsom ”befolkningsexplosionen, urbaniseringen, de nukleära 

förstörelsevapnen, miljöförstöringen genom skogsskövling, jorderosion och grundvattensänk-

ning, de livsförgörande biocidernas och andra förorenande gifters hot mot hela naturen och 

människan, den teknologiska, biologiska och medicinska manipulationen med människan som 

art”.72 Han var dock inte den enda eller första som slagit larm om de överhängande hoten. Innan 

Edberg hann sätta sig ner för att skriva, såg han till att vara väl påläst inom sitt ämne. På så sätt 

kunde han genom sin kunskap och sina upplevelser berätta om dessa hot. Med nya berättartek-

niska medel där Edberg undvek fackspråkliga termer lyckades han fånga sina läsare genom sin 

”litterariserade framställningskonst”73 och på så sätt förmedla sitt budskap.74 

Litteraturen har som ovan tillskrivits en viss maktposition och såsom Sjöbergs boktitel 

åsyftar (Litteraturens makt) kan litteraturen ha ett stort inflytande på människors liv och livs-

villkor. Per Rydén, professor emeritus i litteraturvetenskap, vill istället kalla litteraturen för de 

maktlösas konst75 vilken han hoppas kan komma att påverka människor i generationer. Ett ak-

tuellt exempel på det är Robinson Crusoes inflytande över dagens TV-program.76 En populär 

äventyrsserie som lät sig inspireras av Robinson Crusoe var Expedition Robinson och tidigare 

har liknande dokusåpor såsom Lost och Marooned with Ed Stafford sänts. Idag, år 2018, kan 

TV-tittarna få se andra äventyrsserier som The Islands eller olika typer av tävlingar med likartat 

tema. 

 

                                                 
70 Sjöblad. Boken som bröt piskan? Onkel Toms stuga och debatten om slaveriet, s. 88–89 

71 Ibid., s. 90–91 

72 Ulla-Britta Lagerroth. Det litterariserade budskapets makt: Reflektioner kring Rolf Edbergs ekosofiska förfat-

tarskap. I Litteraturens makt, Birthe Sjöberg (red.), s. 25, 26. Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds 

universitet, 2000. 

73 Lagerroth. Det litterariserade budskapets makt: Reflektioner kring Rolf Edbergs ekosofiska författarskap, s. 41 

74 Ibid., s. 27–28, 41 

75 Per Rydén. Men jag har läst boken. I Litteraturens makt, Birthe Sjöberg (red.), s. 51. Lund: Litteraturveten-

skapliga institutionen, Lunds universitet, 2000. 

76 Rydén. Men jag har läst boken, s. 52 
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2.6 Lära genom skönlitteratur 

Genom att läsa skönlitteratur kan människor på olika sätt lära sig något av det lästa. Liksom 

människor lär sig något av att läsa tidningsartiklar eller faktatexter, lär de sig något av skönlit-

teraturen. Däremot erbjuder den en annan värld och ett annat sätt att lära sig på. I skönlitteratu-

rens världar kan läsaren få följa med och bli ingiven en känsla av att befinna sig på platsen 

berättelsen utspelar sig på. Enligt Judith Langers läsarhållningar77 genomgår läsaren olika fa-

ser under sin läsning.  

I den första fasen, orienteringsfasen, håller läsaren på att träda in i berättelsen men befin-

ner sig fortfarande utanför textvärlden. Nästa, förståelsefasen, kännetecknas av att läsaren nu 

befinner sig i texten. I den fasen vidgas förståelsen och läsaren rör sig på ett annat sätt i hand-

lingen. I återkopplingsfasen kan läsaren relatera berättelsens innehåll till det verkliga livet. Lä-

saren börjar reflektera över det lästa på en djupare nivå. Dessa kopplingar mellan föreställnings-

världen och det verkliga livet är en anledning till varför många fortsätter att läsa skönlitteratur. 

I den fjärde fasen, överblicksfasen, tar läsaren ett steg utanför berättelsen och börjar identifiera 

sina erfarenheter och kan med säkerhet föra en djupare diskussion där det lästa sätts i direkt 

anslutning till erfarna eller aktuella händelser. Läsaren börjar utveckla en fördjupad förståelse 

och ett mer analytiskt tänkande där denne kan relatera till andra skönlitterära verk. I den sista 

fasen, kreativitetsfasen, har läsaren lämnat föreställningsvärlden bakom sig för att sedan ta 

dessa nya kunskaper och sätta dem i nya sammanhang. Detta sätter läsarens kreativitet på prov 

där denne får möjlighet att genom ageranden och ställningstaganden visa hur denne tagit lärdom 

av skönlitteraturens föreställningsvärld.78 

Det händer att lärare väljer skönlitteratur utifrån en redan bestämd orsak.79 Läraren kan 

då ha som mål att eleverna ska lära sig mer om det utvalda skönlitterära verkets berättelse eller 

att bokens tema råkar vara passande vid ett visst tillfälle. Det skulle också kunna handla om att 

boken passar bra in i planeringen utifrån en viss del av läroplanen eller att boken används i syfte 

att förbättra gruppdynamiken i klassen. Även om syftet är att förbättra kamratskapet i en klass 

eller för att temat i boken passar just där och då, måste fler aspekter tas i beaktande. Hur skön-

litteraturen verkar på läsaren kan ligga i det fördolda för läraren och för läsarens umgängeskrets, 

alltså vänner eller klasskamrater, eftersom läsaren lämnas ensam med upplevelsen av det berät-

telsen vill säga. Texten som sådan kan diskuteras, recenseras och återberättas, men vad som 

hänt hos läsaren kan förbli dolt för andra människor än för läsaren själv. Den danska författaren 

och poeten Pia Tafdrup talar om lyrikens inverkan hos sin läsare, men jag skulle vilja påstå att 

det hon säger likväl kan gälla epiken och dramatiken.  

 

                                                 
77 Mary Ingemansson. Lärande genom skönlitteratur. Lund: Studentlitteratur, 2016, s. 53 

78 Ingemansson. Lärande genom skönlitteratur, s. 53–55 

79 Pär-Yngve Andersson. Världen är alltid större än mina tankar – Litteraturens värden. I Litteratur och läsning: 

litteraturdidaktikens nya möjligheter, Maria Jönsson och Anders Öhman (red.), s. 217. Lund: Studentlitteratur 

AB, 2015 



 

17 

 

 

Att läsa dikt är att se världen med andras ögon och samtidigt vara medveten om sig själv som seende, 

att lyssna till världen på ett nytt sätt och samtidigt vara medveten om sig själv som den som lyssnar 

annorlunda.
80  

 

Genom att betrakta poesin på detta sätt blir inte läsningen till en flykt bort från den verkliga 

världen och in i en annan främmande, utan istället får läsaren redskap att kunna orientera sig i 

sin egen värld samtidigt som denne undersöker den andra världen.81 Liksom inom epiken får 

läsaren möjlighet att utforska denna andra värld genom att träda in i berättelsen som åskådare 

eller medspelare. Samtidigt kan läsaren dra lärdom av det lästa genom att koppla detta till sin 

egen omgivning. Detta bör läraren ha i åtanke när denne väljer litteratur åt sina elever. Denna 

process är oerhört viktig för det kommande vuxenlivet men är ingen enkel uppgift.82 Som vuxen 

är det enligt Pär-Yngve Andersson, docent och lektor i litteraturvetenskap, lika viktigt med 

självförståelse och socialisation som med insikten att det finns andra synvinklar vilka bör tas i 

beaktande vid olika handlanden. I dessa fall har skolan en betydelsefull funktion där den erbju-

der eleverna handledning genom vuxenblivandet, eller som vid vuxenutbildningarna, hjälper 

eleverna att vidareutveckla dessa numera vuxna individer.83  

  

2.7 Skolbibliotekets betydelse 

Bibliotekskonsulenten Cecilia Gärdén har i en forsknings- och kunskapsöversikt för åren 2010–

2015 visat på vilka positiva effekter ett bra skolbibliotek haft på elevernas lärande och utbild-

ning.84 I rapporten visade Gärdén att tidigare studier visat på att skolor med bibliotek och skol-

bibliotekarier har haft elever som presterat högre än de som varit utan.85 Andra studier vilka 

Gärdén har tagit upp visar på vikten av skolbibliotekens status, samarbetet mellan pedagogerna 

och skolbibliotekarierna samt hur lågpresterande elevers resultat kan höjas genom att skolan 

har ett bibliotek.86 Rapporten visade att skolbiblioteken gynnat elevernas informationskompe-

tens, analytiska förhållningssätt, inställning till lärande och läsförmåga.87 Flera lärare i rappor-

ten beskrev också hur de såg på skolbibliotekens betydelse där de svarade att biblioteken erbjöd 

en plats för att varva ner och koppla av, en plats där eleverna kunde koncentrera sig på läsning, 

som kunde inspirera till läsning av olika slag och att bevarandet av skolbiblioteken var viktigt 

                                                 
80 Pia Tafdrup, Över vattnet går jag: skiss till en poetik [Over vandet går jeg: Skitse til en poetik, 1991], övers. 

Anders Palm (Lund: Ellerströms, 1997), s. 134 
81 Andersson. Världen är alltid större än mina tankar – Litteraturens värden, s. 218 

82 Pär-Yngve Andersson, s. 217 

83 Ibid., s. 2017 

84 Cecilia Gärdén, Skolbibliotekets roll för elevers lärande. Linköping: LTAB, 2017 

85 Gärdén, Skolbibliotekets roll för elevers lärande, s. 15 

86 Ibid., s. 17 

87 Ibid., s. 18 
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för kulturarvet.88 År 2018 presenterades de skolbibliotek som fått utmärkelsen Skolbibliotek i 

världsklass89 där kriterierna i bedömningen för utmärkelsen var följande:  

• Är tydlig del av skolans pedagogiska vision. 

• Samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande. 

• Stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld. 

• Stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förstå-

else för informationssökningsprocesser och sociala medier. 

• Erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser. 

• Har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och 

medieanvändning. 

 

 

2.8 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenterar jag tidigare studier om skola och interkultur samt mångkultur. 

Eftersom få studier inom området som är kopplade till skönlitteraturläsning i skolan hittats har 

jag valt att inkludera tre mindre undersökningar, kandidatuppsatser, gjorda av lärarstudenter. 

 

2.8.1 Tidigare studier  

I en kartläggning från Nordiska ministerrådet har Gun-Marie Frånberg, professor emerita i ut-

bildningsvetenskap vid Umeå universitet, tagit upp flera studier som behandlar läget i Norden 

med avseende på mobbning och åtgärder i skolan.90 I kartläggningen betonar författaren vikten 

av att rasism och annan kränkande behandling behöver undersökas och åtgärdas. Detta, ef-

tersom all form av kränkande behandling som belyses i kartläggningen inte är förenlig med den 

demokratiska skolan och det demokratiska samhället skolorna i Norden eftersträvar idag.91 I 

och med att uppkomsten av kränkande behandling och upprepade kränkningar kan ha sin grund 

i en ickedemokratisk syn på etniska och kulturella skillnader, kan mobbning innefatta rasism.  

I artikeln Reducing intercultural friction through fiction som publicerades i International 

Journal of Intercultural Relations skriver Frampton F. Fox om sin studie angående hur den 

traditionella skolan tenderar att stimulera linjärt och logiskt tänkande vilket inte gynnar den 

interkulturella miljön på samma sätt som lärande genom upplevelser, känslor och intuition kan 

göra.92 Vidare förklarar Fox att människor tenderar att snabbt glömma de teoretiska kunskaper 

de försökt anamma i situationer då de inte fått möjlighet att bruka dem, alltså omvandla dem 

                                                 
88 Ibid., s. 40–41 

89 DIK, Här finns skolbiblioteken som håller världsklass, 2018-03-23 

90 Gun-Marie Frånberg, Mobbning i nordiska skolor: kartläggning av forskning om och nationella åtgärder mot 

mobbning i nordiska skolor. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet, cop., 2003 

91 Frånberg, s. 7–8 

92 Frampton F. Fox, Reducing intercultural friction through fiction: virtual cultural learning, International Jour-

nal of Intercultural Relations. vol. 27 no. 1 (2003): s. 99–123 
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till praktik. I Fox studie undersöks hur eleven genom skönlitteratur får i en sorts ställföreträ-

dande miljö närma sig andra kulturer och andra platser. Exempelvis har skönlitteraturen under 

en tid använts som ett medel vilket kan föra människor, som annars inte har råd att resa, närmare 

främmande platser. I dessa fall har författarnas texter blivit läsarnas ögon, öron och känsel. På 

så sätt synliggjordes en värld som annars hade kunnat förbli helt främmande för många männi-

skor.  

I en annan studie beskriver Geoffrey Short, lektor vid universitetet i Hertfordshire, hur 

människans perspektiv kan vidgas och hur vissa fördomar kan motarbetas genom litteratur. 

Studien undersöker hur kunskaperna om bland annat förintelsen och antisemitism ser ut hos 

elever och lärare i Storbritannien samt hur elever kan lära sig mer om detta genom skönlittera-

turläsning. I studien framgår det att de tillfrågade ungdomarnas kunskaper om antisemitism är 

små. Detsamma gäller kunskap om andra utsatta grupper under andra världskriget. Short skriver 

även om lärarnas bristande kunskaper inom ämnet. Han föreslår att eleverna kan lära sig mer 

om den europeiska historien genom att läsa skönlitteratur som exempelvis handlar om andra 

världskriget.93  

Flera av Shorts respondenter antog att judar per automatik var religiösa och flera hade 

bristfällig kunskap om att andra grupper såsom romer, slaver och handikappade också tillfång-

atogs av nazisterna under andra världskriget. Detta menar Short kan bearbetas genom skönlit-

teraturläsning. Enligt honom kan skönlitteraturen ge eleverna en vidgad bild av hur kriget och 

det rådande samhället egentligen såg ut. Likaså kan fördomar såsom att alla judar skulle vara 

rika eller att alla tyskar är nazister eller dåliga människor motarbetas. Samt att eleverna genom 

skönlitteraturen kan få en vidgad bild av grunden till antisemitismen och det raskrig som tidi-

gare förekommit.  

 

2.8.2 Lärarstudenters kandidatuppsatser  

I en studie om skönlitteratur i klassrummet undersöker Susanne Algestam huruvida lärarna ar-

betar med skönlitteratur utifrån ett interkulturellt perspektiv eller inte.94 Hon undersöker också 

hur lärarna påverkas av sin definition av mångkultur, elevernas bakgrund, kollegor eller skol-

biblioteket i sina val av skönlitteratur. Fokusgruppen är lärare som har arbetat eller arbetar med 

elever på grundskolenivå, det vill säga förskola till årskurs nio. Studien visade på att lärarna 

aktivt arbetar med skönlitteratur men att det interkulturella förhållningssättet eller arbetssättet 

inom ämnet svenska tenderar att försvinna som en följd av att flera av lärarna visade på bris-

tande kunskap inom mångfald och interkulturellt arbete. 

                                                 
93 Geoffrey Short. Learning Through Literature: Historical Fiction, Autobiography, and the Holocaust”, Chil-

dren's Literature in Education 28:4 (1997), s. 179–189 

94 Susanne Algestam, ”Skönlitteratur i klassrummet – ’Men för det mesta blir det nog ändå det här vanliga 

svenska tyvärr’.  Kandidatuppsats. Borås: Högskolan i Borås, 2015. 
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I studien Mötet med mångfalden undersöker Anita Mustedanagic hur lärare i grundskolan 

uppfattar begreppet mångfald.95 I undersökningen tar Mustedanagic reda på hur uppfattning-

arna kring begreppet ter sig i själva mötet med eleverna som lärarna undervisar. Författaren tar 

i sin studie upp problemet med att mångfaldsbegreppet inte fanns uttryckt explicit i någon fast 

definition i de styrdokument lärarna utgick från. Detta ledde till att lärarna själva försökte defi-

niera begreppet vilket i sin tur ledde till att mångfaldsbegreppet uppfattades som något ganska 

abstrakt. 

I en annan studie skriver Peter Andersson och Andrew Johansson om hur högstadielärare 

väljer skönlitteratur åt sina elever.96 Studien baserades på intervjuer med lärare där författarna 

undersöker på vilka grunder lärarna gör sina skönlitteraturval åt eleverna. Författarna tog reda 

på om kanonbegreppet kunde förklara varför en viss typ av litteratur premierats och om faktorer 

såsom lärarens ålder spelade roll i valet av skönlitteratur. Resultaten visade att kanonlitteraturen 

hade en stor inverkan på litteraturvalen men att även skolans ekonomi och lärarnas inställning 

till viss litteratur spelade stor roll. 

 

  

                                                 
95 Anita Mustedanagic, ”Mötet med mångfalden – Skolan, en arena för integration.” En undersökning om lära-

res uppfattning till mångfalden i klassrummet. Kandidatuppsats. Halmstad: Högskolan i Halmstad, 2010. 

96 Peter Andersson och Andrew Johansson, ”’Klassisk är en bok som folk berömmer men ingen läser.’ Mark 

Twain”, En undersökning om hur lärare väljer skönlitteratur åt elever. Kandidatuppsats, Växjö: Växjö universi-

tet, 2006. 
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3 Teori 

I följande avsnitt presenteras undersökningens teoretiska bakgrund vilken utgår från Lev 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Kapitlet inleds med att beskriva teorins bakgrund vilken 

följs av ett klargörande av vilka kopplingar som finns mellan teorin och denna undersökning. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den sociokulturella traditionen har sin grund i den ryske pedagogen och filosofen Lev Vygot-

skijs tankar och arbeten. Han arbetade främst med frågor om barns lärande och utveckling ef-

tersom Ivan Pavlovs inlärningsteorier under Vygotskijs tid var otillräckliga för att förstå män-

niskans inlärning. Vygotskij intresserade sig därför för vad han kallade för människornas 

”högre psykologiska förmågor” vilka innefattade ”tänkande, avancerad problemlösning, språk, 

kreativitet och skapande genom betingningens principer”.97 Det Vygotskij intresserade sig för 

var hur människor, särskilt barn och unga, utvecklade olika förmågor, använde sig av sina kun-

skaper och tog till sig, approprierade, medierande redskap. Alltså, hur barn och unga utvecklar 

exempelvis sin läsning, problemlösningsförmåga, sitt skrivande, räknande eller resonerande. 

De medierande redskapen utgörs av språkliga samt materiella redskap. De språkliga red-

skapen, menade Vygotskij, utgörs av symboler, tecken och teckensystem, bokstäver och siffror 

vilka människor använder sig av för att kommunicera med varandra. Vidare kan dessa språkliga 

redskap vara användandet av exempelvis enheter som beskriver hur någonting är, alltså begrepp 

som människor är överens om vilken innebörd de har.98 Ett medierande redskap skulle enligt 

Olga Dysthe, professor i pedagogik, och Mari-Ann Igland, professor i didaktik, även kunna 

vara en lärare.99 

Materiella redskap utgörs av fysiska ting vilka kan användas för kommunikation, såsom 

presentationsredskap m.m. En del av dessa fysiska redskap kan inte fungera självständigt utan 

behöver de språkliga redskapen i kommunikativa sammanhang. Ett exempel på det är en bok 

med omslag och sidor utan bild och text. Andra exempel är tangentbord utan bokstäver, mobil-

telefoner utan text, symboler och bilder eller instruktionsmanualer utan text och bild. Ett åter-

kommande kommunikativt redskap som människor har utvecklat och som människor gjort sig 

beroende av är text (se exempel ovan).  

Som ovan förklarat bär de medierande redskapen en viktig roll för människans möjlig-

heter att ta in och bearbeta information från den omgivande, yttre världen. I ett försök att illu-

strera medieringens princip använde Vygotskij sig av en triangel vilken innefattar tre punkter 

som fungerar i samspel med varandra: medierande redskap, stimulus och respons. Medierande 

redskap beskrivs ovan. Stimulus representerar omvärldens alla signaler som människan hela 

tiden utsätts för och respons är den reaktion människan får utifrån signalerna. Det är möjligt att 

                                                 
97 Roger Säljö. Den lärande människan – teoretiska traditioner. I Lärande skola bildning, Caroline Liberg, Ulf P. 

Lundgren och Roger Säljö, 2 uppl. Stockholm: Natur & Kultur, 2012, s. 186 

98 Säljö. Den lärande människan – teoretiska traditioner, s. 187  

99 Dysthe, Olga och Igland, Mari-Ann. Vygotskij och sociokulturell teori. I Dialog, samspel och lärande, Olga 

Dysthe (red.). Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 88 
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människor, liksom djur, reagerar utifrån en viss inlärd signal som i Pavlovs experiment med 

hundar. Däremot förekommer det bland människor att reaktionen först går genom ett medier-

ande redskap.100 Med hänvisning till tidigare beskrivning av medierande redskap kan de vara 

språkliga och materiella. De är intellektuella och fysiska och kan beskrivas med hjälp av det 

mer allmänna begreppet kulturella redskap.101 Det är inte mycket människor kan göra eller ut-

veckla utan dessa redskap, inte i den grad människor är vana vid idag. Ett exempel på det är att 

kunna nå ut till människor över hela världen. Genom att använda sig av språkliga redskap som 

skrift, siffror och diagram eller fysiska redskap såsom datorer, filmkameror, satelliter och mo-

biltelefoner, kan viktig information spridas över hela jordklotet inom loppet av några sekun-

der.102  

Kommunikationen, en betydelsefull del i människans liv, befinner sig idag på en global 

nivå. Och liksom Säljö säger finns en ”viss skillnad mellan att skriva en uppsats, reparera en 

bilmotor eller plantera blommor”.103 De medierande redskapen, oavsett om de är intellektuella 

eller fysiska, används på olika sätt inom olika genrer. Däremot ”måste det finnas både reflekt-

ion, kunskaper och fysisk handling” oavsett situation för att någonting ska kunna åstadkommas, 

vilket alla genrer har gemensamt.100
 Det är där triangelns tre punkter visar på dess samspel. 

Här följer ett kort förtydligande. För att en student ska kunna lämna in sin uppsats, behö-

ver denne använda sig av redskapet text, det vill säga språkets bokstäver, grammatik och ord. 

Studenten behöver dessutom ett tomt dokument i ett ordbehandlingsprogram att skriva i och 

använder vid skrivandet sig av ett tangentbord. Då studenten skriver sin uppsats måste vissa 

förkunskaper om uppsatsämnet finnas för att personen i fråga ska kunna producera texten. Ge-

nom förkunskaperna kan studenten reflektera och sätta dem i nya sammanhang, jämföra och så 

vidare. Slutresultatet blir den skrivna uppsatsen. 

Enligt Dysthe och Igland förespråkade Vygotskij en pedagogik som kräver mer engage-

mang från det medierande redskapet, läraren.104 Läraren måste vara kompetent inom sitt under-

visningsområde och samtidigt veta hur denne ska vägleda eleverna genom deras kunskapsin-

hämtning vilken skapar en plats för utveckling. Utvecklingen är förknippad med nya insikter, 

nya perspektiv och nya tankesätt eftersom dessa skapar en förändring på ett i första hand indi-

viduellt plan vilket senare kan utvecklas till någonting större. Den sortens pedagogik ger alltså 

inte plats åt en anpassning till samhälleliga normer, värderingar och kunskaper. Detta innebär 

inte att nya perspektiv och tankesätt är ett brott mot rådande normer, värderingar och kunskaper 

utan snarare att de utvecklar dessa områden. Det Vygotskij talar om är människans kreativitet 

där människan tränar på att sätta inhämtad kunskap i nya sammanhang och öva sig på ”att om-

gruppera, att skapa nya associationer, att förtäta, att krympa, att överdriva”.105 Enligt Vygotskij 

                                                 
100 Säljö. Den lärande människan – teoretiska traditioner, s. 187–188  

101 Ibid., s. 189 

102 Ibid., s.187 

103 Ibid., s. 189 

104 Dysthe och Igland. Vygotskij och sociokulturell teori, s. 88 

105 Leif Strandberg, Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar. 3 uppl. Stockholm: Norstedts aka-

demiska förlag, 2006, s. 99 
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sker denna kunskapsinhämtning och utveckling genom interaktion, alltså genom samtal med 

människor med stöd av olika medel inom ”specifika kulturella miljöer”.106 Dessa kompetenser 

utvecklas i relation till den värld och kultur varje individ lever i. I en kultur där enbart verbal 

kommunikation används som redskap kommer människorna inom denna värld att gå miste om 

en viss utveckling av sin abstraktionsförmåga.107 

Människan använder sig av medierande redskap såsom lärare för att bli varse sin omvärld 

i och med att människan inte möter världen direkt.108 Dessa medierande redskap fungerar som 

verktyg för att lösa svårigheter och kunna hantera dilemman i människans omgivning men an-

vänds också när ”vi minns, när vi utför en arbetsuppgift [och] när vi tänker”.109 Dessa medier-

ande redskap skulle likväl kunna vara litteratur av olika slag.  

I den här studien agerar skönlitteratur som det medierande verktyget. Aktiviteten blir läs-

ning där det redskap läsaren använder sig av för att möta världen är texten. Vidare är dessa 

aktiviteter som läsning situerade110 där läsarens möte sker på en viss plats. Denna plats skulle 

kunna vara en skola, ett klassrum eller på ett djupare plan, den fiktiva värld som skönlitteraturen 

för läsaren till.  

Michail Bakhtin var till skillnad från Vygotskij litteraturteoretiker, språk- och kulturfilo-

sof och framförde vikten av dialogismen inom det sociokulturella perspektivet. Han talade om 

ordens betydelse och en inre dialog. 

 

Jag lever i en värld av andras ord. Hela mitt liv är en orientering i denna värld, en reaktion på 

andras ord (en oändligt varierad reaktion) som börjar med att jag assimilerar dem (i denna pro-

cess som först handlar om att bemästra talet) och slutar med assimilering av den mänskliga 

kulturrikedomen (uttryckt i ord eller annat semiotiskt material).111  

 

Den dialog som Bakhtin i citatet ovan talar om är dialogen människan för med sig själv, dvs. 

det egna tänkandet. Liksom det Vygotskij resonerade kring, är det här återigen människans 

kreativitet som åberopas. Människan kan ta de hörda eller de lästa orden och sätta dem i ett 

sammanhang och skapa något med dem. Den dialogism Bakhtin presenterar är väsentlig för 

människans utveckling i och med att människan ständigt uttrycker sig genom både tal och skrift. 

Vidare presenterar Bakhtin en djupare nivå av dialog än den man till vardags hör talas om. 

Dialogen kan vara det verbala mellan två eller fler aktörer, det skriftliga samtalet vilket läsaren 

och sändaren håller eller de yttranden den skrivande personen gör.112 Vidare menar Bakhtin att 

det till varje enskild text finns fler än en röst eftersom varje läsare hör olika röster i den text 

                                                 
106 Strandberg. Vygotskij i praktiken, s. 10 

107 Ibid., s. 150 

108 Ibid., s. 11 

109 Dysthe och Igland. Vygotskij och sociokulturell teori, s. 88 

110 Ibid., s. 11–12 

111 Dysthe och Igland. Vygotskij och sociokulturell teori, s. 85–86  

112 Igland, Mari-Ann och Dysthe, Olga. Mikhail Bakhtin och sociokulturell teori. I Dialog, samspel och lärande, 

Olga Dysthe (red.). Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 99–100 
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som läses, vilket innebär att texten i sig genererar en betydelse som är olika för varje läsare. 

Texten är alltså inte en passiv behållare av ord av färdigt material utan är öppen för tolkning.113 

Bakhtin kopplar denna dialogism till närmande till andra kulturer, olika uppfattningar om 

medmänsklighet, lära sig mer om sig själv eller människans sätt att ta till sig litteratur. Därför 

blir olikheter, som exempelvis mångkulturalism, till någonting positivt i skapandet av någon-

ting annat, det vill säga ny kunskap.114 

Förutom Vygotskijs medierande redskap utgår undersökningen från Bakhtins dialogism 

där samtal, reflektioner och elevernas närmande till minoritetsgrupper och mångkultur genom 

skönlitteraturen är viktiga komponenter för att utveckla en större förståelse för sin omvärld och 

sig själva. 

 

  

                                                 
113 Dysthe och Igland. Vygotskij och sociokulturell teori, s. 85–86 

114 Igland och Dysthe. Mikhail Bakhtin och sociokulturell teori, s. 105–106 
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4 Metod och material 

I det här kapitlet kommer undersökningens metod och material att presenteras. Inledningsvis 

presenteras en beskrivning av den kvalitativa metoden i undersökningen, intervju som metod 

och intervjudeltagare. Vidare presenteras undersökningens kompletterande kvantitativa metod, 

urval och avgränsning, en metod- och materialdiskussion och vilket material som använts. 

 

4.1 Kvalitativa intervjuer och tillvägagångssätt 

Undersökningen har i huvudsak utgått från en kvalitativ metod vilken intresserar sig för ”me-

ningar, eller innebörder, snarare än för statistiskt verifierbara samband”.115 Därefter har en 

kompletterande del med inslag av kvantitativ metod implementerats. Den kvalitativa metoden 

karaktäriseras av att forskaren tenderar att undersöka sitt område på djupet men då riskerar att 

få relativt få undersökningsenheter. Vid kvalitativa intervjuer ges plats åt djupintervjuer eller 

att intervjuaren följer en mall men som saknar svarsalternativ och slutna frågor. Forskaren söker 

djupare förståelse snarare än konkreta förklaringar och genom sin närvaro kan denne komma 

att påverka resultaten eftersom en relation mellan jaget (forskaren) och duet (informanten) upp-

står vid intervjun. Vidare fokuserar inte den kvalitativa metoden på några genomsnittliga eller 

representativa resultat utan riktar sig istället mot det ovanliga, unika eller avvikande i ett resul-

tat.116  

För en kvalitativ intervjustudie behöver forskaren möta sin informant rent fysiskt. I och 

med detta gynnas undersökningen av att båda parterna innan intervjun redan har byggt upp en 

viss social närhet och ömsesidig tillit till varandra.117 Den kvalitativa intervjun karaktäriseras 

av att informanten står i fokus under intervjun vilken i sig liknar mer ett vardagligt samtal sam-

tidigt som forskaren behöver ha kontrollen över att de belysta frågorna blir besvarade och vä-

sentlig information kommer fram.118  

I den kvalitativa undersökningen kan forskaren använda sig av en handledningsmanual 

vilken under samtalets gång anpassas efter situationen och de sidospår informanten tar.119 Då 

intervjun eftersträvar ett visst djup, förståelse och insikt, måste frågorna vara anpassade däref-

ter. Slutna frågor som ofta börjar med ett verb, tenderar att ge korta svar och riskerar att göra 

intervjuaren till den dominerande parten i det som skulle efterlikna ett mer vardagligt samtal. 

Istället bör manualen domineras av öppna frågor som börjar med frågeorden: Vad? Hur? Var-

för? De kan därefter kompletteras med riktade frågor för att få specifika svar på något som 

                                                 
115 Johan Alvehus. Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. Stockholm: Liber AB, 2013, s. 20 

116 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang. Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

2:18 uppl. Lund: Studentlitteratur, 1997, s.78–80  

117 Holme och Solvang. Forskningsmetodik, s. 93 

118 Ibid., s. 99 

119 Ibid., s. 101 
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verkar intressant.120 De kvalitativa intervjuerna karaktäriseras av sin låga grad av strukture-

ring.121 Där förekommer ofta frågor där informanten tillåts reflektera och uttrycka sin egen åsikt 

eller ståndpunkt.107 I den här undersökningen har jag ställt frågor baserade på en intervjumall 

(se bilaga 1) samt följdfrågor och informanterna har svarat och fått stort utrymme för reflektion 

över sina svar. Ibland har informanterna själva läst upp frågorna och svarat på dem och ibland 

har flera frågor berörts i ett och samma svar. Jag har i största möjliga utsträckning eftersträvat 

karaktären av ett mer avslappnat samtal vid intervjuerna där jag låtit informanten få ta störst 

plats. 

Av praktiska skäl har intervjuerna spelats in. Intervjumallen (se bilaga 1) har medtagits 

till varje intervjutillfälle och har varit samtalens utgångspunkt. Inspelningarna har underlättat 

bearbetningen av svaren på flera sätt: tid som annars hade gått åt att skriva ut meningarna från 

kortfattade anteckningar som skulle ha gjorts vid varje intervjutillfälle har besparats, valet av 

tid för transkriberingen har jag själv kunnat styra över, informantens svar har transkriberats med 

exakthet. Jag har under transkriberingen noterat pauser, tvekljud, upprepningar och talspråkliga 

uttryck. Efter transkriberingen har jag därför kunnat sålla bort irrelevant information såsom 

sidospår som inte besvarar frågorna, tvekljud och upprepningar. 

Val av plats är en betydelsefull del av intervjutekniken. Det är viktigt att skapa en trygg 

och trivsam miljö för den intervjuade personen för att denne sedan ska kunna känna sig mer 

avslappnad under samtalets gång. Därför kan det vara lämpligt att välja en plats informanten 

själv är bekant med, ett slags hemmaplan.122 Av den anledningen har samtliga informanter 

själva fått bestämma en lämplig plats för intervjun. I samtliga fall har informanten valt ett rum 

på sin egen arbetsplats. Vidare finns en rad etiska spelregler123 intervjuaren måste ta hänsyn till 

innan påbörjad intervju. Dessa kan betraktas som självklara, men trots det finns fall där dessa 

inte tagits i beaktande. Deltagaren har rätt att veta vad intervjun ska komma att handla om och 

vad den är till för samt vilken roll deltagaren senare kommer att få. En särskild hänsyn måste 

tas till oerfarna informanter och förfalskningar av intervjuer är otillåtna. Deltagarna har däremot 

inte fått ta del av intervjufrågorna långt innan intervjutillfället eftersom frågorna är av sådan art 

att svaren kan komma att förändras om utrymme för djupare reflektion och diskussion med 

kollegor har givits. Om frågorna skulle ha givits ut så pass tidigt att deltagarnas uppfattning 

förändrats efter ett samtal med kollegor eller vid djupare reflektion, skulle detta innebära att 

svaren blivit mindre sanningsenliga. Därför har samtliga informanter fått ta del av informat-

ionen inom en begränsad tid innan intervjun. Frågorna skickades ut till lärarna antingen under 

kvällen före intervjun eller morgonen samma dag beroende på när intervjun skulle hållas. Samt-

liga informanter har därför fått möjligheten att läsa igenom frågorna innan intervjun.  

Vid bearbetningen av de inspelade intervjuerna laddade jag ner och använde mig av tran-

skriberingsprogrammet InqScribe där jag kunde ladda upp ljudfilerna och bearbeta varje ljudfil 

                                                 
120 Björn Häger. Intervjuteknik. 2 uppl. Stockholm: Liber AB, 2013, s. 56–57 

121 Runa Patel och Bo Davidson. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2011, s. 76, 81 

122 Häger. Intervjuteknik, s. 147–148 

123 Ibid., s. 176–179 
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enskilt. Då jag endast använde mig av gratisversionen kunde jag inte spara det transkriberade 

materialet i programmet utan var efter transkriberingen tvungen att överföra texterna till ett 

enskilt Word-dokument. Intervjusvaren har redovisats under resultatet genom beskrivningar av 

vad som sagts under samtalen tillsammans med delvis skriftspråksanpassade citat från lärarna 

själva. Delvis, eftersom en del talspråkliga former inte har ändrats men där exempelvis o har 

skrivits om till och eller de har skrivits om till det. Exempel på talspråkliga ord och uttryck som 

inte ändrats är dom, nåt, äre, förns och jobba. 

Utöver intervjuerna med de olika svensklärarna gjordes en mindre intervju med en skol-

bibliotekarie som hade ett nära samarbete med en av de intervjuade lärarna. Vid den intervjun 

användes ingen inspelning vid mötet på skolans bibliotek. Istället fördes anteckningar över sva-

ren hon gav mig vilka jag utgått från i resultatet. Till intervjun kompletterades även svar om 

vilka klassuppsättningar som vanligen användes inom kurserna SVE1 och SVE2 via mejl. 

 

4.2 Kompletterande kvantitativ undersökning 

Den kvalitativa metoden har bestått av ett urval aktörer vilka är svensklärare som arbetar eller 

har arbetat inom de gymnasiala kurserna i svenska. Här har endast svensklärarna själva kunnat 

besvara frågan om vilka tolkningar de gör av det centrala innehållet för skönlitterära studier 

samt hur de tillämpar detta. Därför har en enkät till elever implementerats i undersökningens 

metod. Skulle de undervisade personerna, eleverna, inte medverka i undersökningen för att be-

svara frågan om hur lärare tillämpar dessa centrala mål, skulle resultatet riskera att bli missvi-

sande. Liksom Johan Alvehus, universitetslektor vid institutionen för service management och 

tjänstevetenskap, säger bör inte en studie om exempelvis ledarskap endast bestå av frågor rik-

tade till ledarna själva eftersom dessa har egna, snävare uppfattningar om hur deras ledarskap 

ter sig.124 Här måste eleverna till de intervjuade lärarna få komma till tals för att öka kvalitén i 

undersökningen genom att redogöra för en mer nyanserad bild. Den kvantitativa metoden har 

grundat sig på svaren från elevenkäten. De svar som utmärkt sig genom att de delats av flera 

lärare och elever utan att de nödvändigtvis haft kontakt med varandra, har varit av särskilt in-

tresse i studien. Likaså gäller frånvaron av vissa svar vilket skulle kunna vara en indikator på 

att detta är något man senare bör undersöka närmare.125 

I och med att eleverna haft rätt till att få information om enkäten, har ett informationsblad 

skickats ut till samtliga lärare.126 En genomgång av den undersökningsinformation som bör ha 

gjorts innan frågeformuläret påbörjats, har ålagts läraren. I det informationsblad som läraren 

tillhandahållit innan enkäten hamnat hos eleverna har all förberedande information till respon-

denterna samt lärarna samlats (se bilaga 2). Enligt Runa Patel och Bo Davidson är det viktigt 

att enkätrespondenterna upplever att deras insatser och att enkäten är av relevans.127 I syfte att 

                                                 
124 Alvehus. Skriva uppsats med kvalitativ metod, s. 31–32  

125 Ibid., s. 21–22 

126 Patel och Davidson. Forskningsmetodikens grunder, s. 75 

127 Ibid., s. 74 
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eleverna ska få uppleva detta har både informationsbladet och elevenkäten innehållit en inform-

ationstext om underökningens syfte, elevens anonymitet samt vad det centrala innehållet säger 

att eleverna ska ha gjort innan kursernas avslut. Här har respondenterna, alltså eleverna, då 

givits möjlighet att reflektera över vad de faktiskt har läst för att jämföra det med vad de ska ha 

läst. Varje enkät är konfidentiellt material men inte helt anonymt. Skulle respondenterna ha 

tillåtits vara helt anonyma för mig som granskare, har kopplingar till utbildningsnivå (vilken 

kurs de läser) senare blivit en omöjlighet. Däremot förblir respondenten anonym till den grad 

att namn, klass eller personnummer inte behövt uppges. Av etiska skäl förblir respondenterna 

däremot anonyma för uppsatsens läsare. 

Vid konstruktionen av ett frågeformulär bör forskaren fundera över språk, tydlighet och 

hur formuläret ska övertala respondenten att vilja besvara frågorna då denne har makten att 

avstå från att svara. Formuläret bör inledas med enklare faktafrågor i syfte att inte riskera låsa 

undersökningssituationen. Därefter kan de mer avancerade frågorna ställas.128 Enkätens ut-

formning har därför grundat sig på en hög standardisering med både hög och låg grad av struk-

turering i och med typen av frågor vilka dels haft fasta svar, dels öppna svar.129 Grad av struk-

turering innebär att frågor med hög grad av strukturering haft fasta svarsalternativ med ett yt-

terst litet utrymme för variation av svar. Frågor med låg grad av strukturering alternativt är 

ostrukturerade har istället haft ett stort svarsutrymme och respondenten har fått möjlighet att 

variera och reflektera i sina svar.118 Frågeformuläret har därmed haft både slutna och öppna 

frågor. 

Ett flertal detaljer har tagits i beaktande vid frågeformuleringarna. Enligt Patel och Da-

vidson måste enkäterna vara väl genomtänkta och frågorna ska täcka alla de områden forskaren 

vill få information om.130 Detta för att sådana situationer saknar möjligheten att komplettera 

med ytterligare frågor. De menar, liksom Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang131 är 

inne på, att enkäten genom en omvänd tratt-teknik bör inledas med specifika frågor för att där-

efter övergå till de mer övergripande frågorna. Metoden hjälper respondenten att ”bilda sig en 

uppfattning under tiden som frågorna besvaras”.130 Ett flertal punkter till frågeformuleringarna 

räknas upp av Patel och Davidson där de menar att frågorna helst inte bör vara för långa, ledande 

eller innehålla negationer.119 Det bör heller inte finnas några dubbelfrågor inom en och samma 

fråga. Patel och Davidson påpekar vikten av att varför-frågor ställs inom rätt kontext för att inte 

riskera att information går förlorad.119 Liksom Holme och Solvang132 tar Patel och Davidson119 

upp vikten av att språket är formulerat på ett sådant sätt att respondenten förstår frågorna. Därför 

innehåller elevenkäten inga alltför svåra ord. De ord som skulle kunna betraktas som svårtol-

kade har eleven fått information om innan enkätens frågor börjat: skönlitteratur, författare och 

författarskap.  

                                                 
128 Holme och Solvang. Forskningsmetodik, s. 173–174 

129 Patel och Davidson. Forskningsmetodikens grunder, s. 76 

130 Ibid., s. 78 

131 Holme och Solvang. Forskningsmetodik, s. 174 

132 Ibid., s. 173–174 
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Enkäten gjordes digitalt genom programmet Artologik Survey&Report vilken jag kunde 

komma åt som student vid Högskolan i Gävle. I programmet gjordes en elevenkät med namnet 

ELEV - Skönlitteratur. Till denna gjordes i samma program en rapport med liggande staplar 

med procentdiagram. Utifrån denna har jag kunnat se svarsfrekvensen samt de svar som ele-

verna själva formulerat. Elevenkätens svar har redovisats under resultatet i samma ordning som 

enkätfrågorna är ställda (se bilaga 2) genom de procentuella andelar rapporten visat samt de 

stolpdiagram som uppkommit genom enkätens slutna frågor. De öppna frågorna redovisas ge-

nom uppräkningar och enskilda elevsvar i relation till totalen samt citat. 

 

4.3 Urval och avgränsning 

Med hjälp av sannolikhetsurvalet klusterurval133 har en begränsning av både det geografiska 

området samt lärare efter ämne och kontakt implementerats. För att bibehålla kvalitén vid 

undersökningen som endast pågått under en kortare period, har vissa geografiska avgränsningar 

gjorts. De två berörda kommunerna är Gävle och Älvkarleby kommun. I Gävle finns åtta gym-

nasieskolor och två utbildningscentrum för vuxna, Komvux och SFI samt Miroi. I Älvkarleby 

kommun finns en skola med gymnasial utbildning vilken är utbildningscentrumet för vuxna, 

KunDa. Enligt Johan Alvehus, lektor vid Lunds universitet, är det viktigt att försöka främja en 

mer nyanserad bild av läget i en undersökning.134 I syfte att främja en nyanserad bild av de 

gymnasiala kurserna inom ämnet svenska har två gymnasieskolor samt två vuxenutbildningar 

valts ut: Borgarskolan, Vasaskolan, Komvux och KunDa.  

Inom dessa kommuner finns ett flertal aktiva svensklärare. Intressanta personer för under-

sökningen har varit svensklärare som just nu håller i eller har hållit i kurserna SVE1 och SVE2. 

SVA-kurserna har några gemensamma punkter med SVE-kurserna men dessa har sorterats bort. 

Av praktiska skäl har jag valt att göra en ytterligare avgränsning och valt ut svensklärare jag 

tidigare haft kontakt med, dvs. lärare jag känner och som jag redan har kontaktuppgifter till. 

Vid elevenkäten har samtliga lärare erbjudits möjligheten att dela ut enkäter till sina ele-

ver. Dock har enbart gymnasieeleverna haft möjlighet att delta i undersökningen varav den ena 

av de två grupperna gått SVE1 och den andra SVE2. Den ena läraren vid vuxenutbildningen 

undervisade för tillfället inga elever i vare sig SVE1 eller SVE2 och den andra svensklärarens 

elever läser under vårterminen 2018 på distans alternativt har flexundervisning. 

Totalt medverkade 43 elever i den digitala elevenkäten. Av dem registrerades totalt 43 

enkätsvar varav 1 till 3 elevsvar vid flera tillfällen fallit bort vilket betyder att 1 till 3 elever vid 

upprepade tillfällen hoppat över en fråga. Enligt lärarnas inlämnade uppgifter om antalet delta-

gande elever bör det totala antalet medverkande elever ligga på 49 elevsvar från gymnasiet: 18 

elevsvar för SVE2 och 31 elevsvar för SVE1 varav den sistnämnda gruppen är en blandgrupp 

och innehåller några SVA1-elever.  

 

                                                 
133 Holme och Solvang. Forskningsmetodik, s. 186 

134 Alvehus. Skriva uppsats med kvalitativ metod, s. 69 
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4.4 Metod- och materialdiskussion 

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av en kvalitativ metod i en under-

sökning som denna. Genom en kvalitativ metod kan undersökningen erbjuda ett slags helhets-

bild men metoden innebär att mycket tid måste ägnas åt varje enskild intervjudeltagare för att 

på så sätt få den förståelse för sociala processer och närkontakt forskaren behöver.116 Därför 

har den från början stora mängden undersökningsenheter, lärare i Gävle och Älvkarleby kom-

muner, koncentrerats till ett mindre antal personer som varit av särskild relevans för just denna 

undersökning: svensklärare.  

Vad den kvalitativa metoden i en undersökning missar och vad den kvantitativa metoden 

istället har sin styrka i, är hur resultaten stämmer överens med de andra undersökningsenheterna 

vilka i en kvalitativ metod sållats bort. Genom att inhämta en större mängd data från flera del-

tagare, blir resultaten trovärdigare. Den kvalitativa metodens svaghet blir därför att resultaten 

från samtliga informanter inte kan jämföras på samma sätt som i en kvantitativ studie.116 För 

att öka tillförlitligheten av lärarnas tillämpning av det centrala innehållet om skönlitteratur har 

lärarnas elever deltagit genom en elevenkät där svaren antingen kunnat bekräfta eller dementera 

lärarnas svar. Dock har enbart gymnasielärarnas elever kunnat delta i elevenkäten vilket innebär 

att svaren från vuxenutbildningarnas lärare inte bär samma validitet som gymnasielärarnas svar. 

I det fallet har jag istället blivit tvungen att lita på vad informanterna vid vuxenutbildningen 

sagt under intervjuerna. 

Samma elevenkät delades ut till samtliga elever där den enda skillnaden mellan respon-

dentgrupperna var att den ena läst kursen SVE1 och den andra SVE2. För att öka tillförlitlig-

heten hos lärarsvaren hade samtliga lärare fått samma information om intervjun. Intervjumallen 

med frågorna hade dessutom delats ut inom ungefär samma tidsram inför varje tillfälle (se 4.1 

Kvalitativa intervjuer och tillvägagångssätt). 

Mitt val av svensklärare baserades på i huvudsak två faktorer: geografisk avgränsning 

samt min relation till dem. Genom att välja lärare jag redan haft kontakt med behövde jag som 

undersökare inte lära känna personerna på nytt. Den typ av relation som behöver byggas inför 

en kvalitativ intervju (se 4.1 Kvalitativa intervjuer och tillvägagångssätt) fanns redan där.  

Dock hade det likväl kunnat vara till intervjuns fördel om jag först genom intervjutillfället 

hade fått skapa mig en bild av deltagaren och lärt känna denne från början. Informanten skulle 

då fått utökade möjligheter att berätta utifrån kännedomen om att jag inte redan sitter på vet-

skapen om hur denne är eller brukar göra i sin undervisning. Dessutom hade risken för att 

informanten, alltså läraren, hänvisat till någonting hen förutsatt att jag redan känner till kunnat 

reduceras. På så sätt skulle kommentarer i stil med ”som du vet”, ”som du minns” eller ”som 

vi pratade om” försvunnit ur samtalet och deltagaren hade utan att behöva hänvisa till mitt 

minne själv tagit initiativet till att berätta. 

Valet och utformningen av frågor i intervjun och enkäten baserades på frågeställningarna 

och att de skulle ge utrymme för självreflektion och diskussion. Skolbibliotekarien i den här 

undersökningen hade en enkät som hen använde inför bokprat med eleverna. Från denna enkät 

hämtade jag inspiration till utformningen av några av den här undersökningens enkätfrågor.  
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4.5 Material 

Undersökningen har baserats på intervjuer med fyra lärare och en skolbibliotekarie samt en 

elevenkät. Elevenkäten riktade sig till elever inom de gymnasiala kurserna SVE1 och SVE2. 

Detta innebär att äldre elever vid vuxenutbildningarna fått möjligheten att delta i undersök-

ningen men där ingen av dessa elever deltagit. Istället har enbart gymnasieelever deltagit i 

undersökningen. Intervjuerna gjordes med gymnasie- samt vuxenutbildningslärare inom dessa 

två kurser samt en skolbibliotekarie som arbetar på samma skola som en av de intervjuade 

lärarna. Intervjuguiden, elevenkäten och listor på klassuppsättningar som används på gymna-

sieskolorna återfinns under rubriken Bilagor.  

 

4.5.1 Intervjudeltagare 

Deltagarna vid fyra av de totalt fem intervjuerna är eller har varit svensklärare. Det rör sig om 

totalt fyra lärare inom de gymnasiala studierna vid två gymnasieskolor och två vuxenutbild-

ningar. Dessa lärare kommer med hänsyn till anonymitetskraven hädanefter att benämnas L1, 

L2, L3 och L4.  

En kortare intervju med en skolbibliotekarie har även gjorts som ett komplement till in-

tervjun med L1 eftersom skolans svensklärare, L1, uppgav att hen ofta använder sig av dennes 

kompetenser gällande val av skönlitteratur. Någon fråga om ett samarbete med skolbiblioteka-

rier ställdes inte till någon lärare utan detta var något som L1 självmant valde att ta upp.  

L1 arbetar på en gymnasieskola i Gävle kommun med ämnena svenska och engelska och 

de kurser läraren håller i just nu är SVE1, SVE2 och SVE3 samt engelska 6 och har mest erfa-

renhet av kurserna i svenska samt engelska 5 och 6. Läraren tog sin examen 2012 och har sedan 

dess arbetat som gymnasielärare.  

L2 arbetar på en gymnasieskola i Gävle kommun med kurserna SVE1, SVE2, SVE3 samt 

stödsvenska två timmar i veckan. Läraren har tidigare hållit i kurserna svenska A och B, Histo-

ria A och B, Litteraturvetenskap (heter Litteratur idag), Retorik, Skrivande och Historia 1b. 

Hen har arbetat som lärare sedan 2003. 

L3 arbetar på vuxenutbildningen i Älvkarleby kommun. Tidigare har läraren hållit i histo-

riekurser, samhällskurser, svenskundervisning samt SVA. Just nu undervisar läraren i SVE1, 

SVA1, SVA3 en gång i veckan samt i svenska på individuella programmet. Läraren har tidigare 

arbetat på grundskolan med årskurserna 7–9. Hen har arbetat som behörig lärare sedan hen tog 

sin examen 1984. 

L4 arbetar på vuxenutbildningen i Gävle med svenska grundläggande och engelska 7. 

Läraren har tidigare arbetat med kurserna SVE2 och SVE3 men även kurser i engelska, peda-

gogiskt ledarskap, kommunikation samt projektarbeten. Hen har arbetat som lärare sedan 2008. 
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5 Resultat 

I avsnittet presenteras undersökningens resultat från samtliga respondenter. Inledningsvis pre-

senteras de intervjuade informanternas svar, därefter bibliotekariens svar, elevsvaren och av-

slutningsvis två sammanfattningar av resultaten.  

 

5.1 Intervju med lärare 

5.1.1 Planering av skönlitteratur 

L1 säger att hen i SVE1 brukar planera tillsammans med två andra svensklärare och använder 

då samma upplägg på sin undervisning. I val av romaner tar hen och de andra svensklärarna 

hjälp av sin skolbibliotekarie som får lov att själv välja ut böcker vilka hen tror passar elev-

gruppen och därefter presentera dessa böcker för eleverna. L1 anser även att eleverna i ettan 

ofta har större valmöjligheter eftersom det centrala innehållet inte är särskilt specifikt i kursen 

SVE1. Gällande val av skönlitteratur utifrån kultur menar L1 att detta är något de (svensklärarna 

på skolan) behöver bli bättre på men säger att skolbibliotekarien ändå brukar ha med några 

författare från andra kulturer när hen ska presentera ett urval av böcker för eleverna:  

 

Kultur skulle vi kunna... absolut kunna behöva bli bättre på i ettan. Det tenderar, det jag skulle... det 

är mycket svenskt är det. Så där... där har vi absolut ett utvecklingsområde. 

 

Jag frågade också om det ofta blev mycket västerländsk litteratur och L1 svarade: 

 

Ja, precis. Vi har nån novell som heter De vita byxorna. Det är en turkisk författare om jag inte 

minns fel. [...] Ja, det är ju lite längre bort i alla fall. 

 

När skolbibliotekarien håller sina bokpresentationer brukar hen ha med sig exempel på andra 

kulturer än de västerländska som exempelvis Flyga drake av Khaled Hosseini. Enligt bibliote-

karien verkar inte dessa exempel vara särskilt populära bland eleverna vilka oftast väljer 

svenska författare. 

I SVE2 säger L1 att fokus ligger på litteraturhistoria där eleverna läser två böcker: en 

roman som ingår i planeringen och en som eleverna själva väljer utifrån det urval av vuxenlit-

teratur bibliotekarien presenterat för dem. Den första boken eleverna läser kan vara en roman 

av Jane Austen, Robinson Crusoe, Charles Dickens eller systrarna Brontë. Vid läsningen av den 

andra romanen ska valet av roman vara inriktat mot ett visst tema. L1 påpekar också att eleverna 

alltid läser två böcker per kurs oavsett om det är SVE1 eller SVE2. 

 

Och då kommer ju bibliotekarien igen och presenterar ett urval av böcker som brukar fungera bra. 

Och då brukar det finnas med en hel del såna här... ah men till exempel krigsromaner. Alltså, från 

andra världskriget och lite såna. […] Boktjuven är ju populär nu till exempel. 
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Här berättar L1 även om att eleverna ofta väljer skönlitteratur som handlar om andra världskri-

get och böcker vilka tar upp mer aktuella samhällsproblem såsom skolskjutningar och inte lika 

mycket fantasy och skräckromaner då dessa genrer inte värderas på samma sätt. Detta menar 

L1 fungerar väldigt bra då eleverna i sina analyser enklare kan koppla det lästa till det samhälle 

de lever i samt analysera allmänmänskliga värden. 

Vid novelläsning säger L1 att eleverna gärna väljer ut noveller som inte är så gamla utan 

som rör sig kring nutid. L1 nämner författare såsom Ajvide Lindqvist och Jonas Karlsson och 

där de någon gång även använt sig utav färdlektyr som skolan fått gratis. Färdlektyren har be-

stått av en novellsamling som delats ut av lokaltrafiken i Gävle. När eleverna har ett diktmoment 

ser läraren och eleverna istället närmare på klassikerna såsom Boye och Fröding för att tydligare 

kunna åskådliggöra metaforer, rim och vanligt förekommande mönster i dikterna. L1 menar att 

det är enklare att göra sådana analyser vid läsning av klassiker än dagens moderna dikter. 

Gymnasieläraren L2 tänker på att välja ut litteratur vilken hen tror att eleverna inte tidi-

gare stött på eller som de annars inte brukar läsa. Därför väljer hen exempelvis inte ut ungdoms-

böcker då eleverna redan kan ha läst sådan litteratur alternativt att den typen av skönlitteratur 

ligger på en för låg nivå. L2 tänker därför på att välja ut böcker som kan ge eleverna en utmaning 

samtidigt som de inte bör vara allt för svårtillgängliga. Vidare säger L2 så här: 

 

Då brukar jag inte ta klassiker. [...] jo det har blivit Främlingen av Camus nångång, några gånger. 

Men annars... t ex Augustpristagare, som Svinalängorna, eh Simon och ekarna, Igelkottens elegans 

[...] romaner som är 250–300 sidor långa. [...] Flugornas herre har jag haft nångång, men annars har 

jag i princip ta’t nyare böcker. Och då försöker jag alltid blanda män och kvinnor, hälften hälften. 

 

L2 berättar vidare om ett tillfälle där eleverna fick välja mellan sex olika böcker där de skulle 

rösta fram en bok som alla i klassen skulle läsa. I SVE2 väljer hen alltid klassiker från någon 

av epokerna: 

 

Antiken, medeltiden, renässansen, upplysningen, romantiken, realismen. Barocken har jag försökt 

med förut och klassicismen men det är ganska svårt att hitta bra böcker där. Och modernismen tänker 

jag att den kan man spara till årskurs 3 istället. 

 

L3 på vuxenutbildningen gör sin planering själv och påpekar att eleverna sällan inkluderas i 

planeringen, vilket är någonting hen haft dåligt samvete för. Anledningen är tidsbristen. L4 

försöker anpassa sin planering efter gruppen i klassen. Om det är många kvinnor i gruppen, 

väljer L2 ut fler skönlitterära verk av kvinnliga författare och tvärtom. Vidare använder L3 sig 

inte av någon bok i SVE1 utan använder hellre noveller. Detta på grund av att hen vill se till att 

gruppen får tid till att diskutera och arbeta med det lästa. Vill L3 visa någon annan litteratur 

som författarna skrivit, tar hen istället fram böckerna och visar upp dem. På så sätt kan eleverna 

själva välja om det är något de senare skulle vilja läsa. 
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[…] väldigt lite så här utdrag ur antologier, utdrag ur Oliver Twist, utdrag ur Brott och Straff. Utan 

hellre en novell av Dostojevskij, en kort novell av Dickens. Det ska vara en färdig text som eleverna 

ska kunna diskutera, istället för att diskutera ett kapitel. 

 

L3 använder inte läroböcker i en av kurserna: ”I SVE1 så har jag inte haft nån bok. På de sista 

tio åren…” L3 tillägger att kursen sitter i huvudet men säger senare att hen ibland använder 

Svenska impulser 2 i sin undervisning i kursen SVE2. 

L4 som arbetar på vuxenutbildningen uppger samma anledning som L3 till varför hen 

hellre arbetar med noveller än romaner. Vidare tillägger L4 att noveller används hellre än ut-

drag:  

 

Jag väljer hellre noveller för att det är… ja, av den enkla anledningen att det är ett helt verk. Så har 

dom läst klart [...] det är enklare att diskutera helt enkelt. Kan jag tycka. Och göra nånting med det. 

 

L4 gav exempel på två novellsamlingar som hen använder i undervisningen: Båten av den vi-

etnamesiskfödde australiensaren Nam Le och Antologisamling 2 utgiven av Gleerups. Samling-

arna innehåller noveller vilka utspelar sig på olika platser i världen. 

L4 berättar om epokerna och att hen brukar tänka på att försöka få in fler kvinnliga för-

fattare och att eleverna brukar få läsa en äldre och en modernare roman. L4 säger också att det 

mest blir västerländsk litteratur och syftar då på litteraturhistoriedelen av SVE2-undervis-

ningen:  

 

Det blir ju mest den västerländska som tas upp. [...] Epokerna är ju på nåt sätt... de följer ju den 

europeiska, västerländska litteraturen. Så på nåt sätt äre ju svårt att komma ifrån det. Men det finns 

säkert jättemånga som säkert gör på ett annat sätt. Men det gör inte jag utan det blir mycket det där 

Voltairandet. 

 

L4 berättar om skönlitteraturvalen hen gör åt eleverna i SVE2, varpå jag frågar om de själva får 

välja någon av dessa böcker. 

 

Ah, jag har ju försökt komma ifrån det där att välja själv. Jag tycker att valfrihet till… i viss mån. 

 

Vidare säger L4 att hen väljer ut litteratur vilken hen tror kan vara intressant för eleverna att 

diskutera och exemplifierar med ämnen såsom extremism och feminism som två tacksamma 

diskussionsämnen. 

Under en termin hade L4 tagit fram Kallocain av Boye och Utrensning av Oksanen och 

eleverna hade fått välja att läsa någon av dem. L4 berättar att hen vid det tillfället valde ut dessa 

böcker för att eleverna enklare skulle kunna diskutera samhällsproblematiska fenomen såsom 

extremism vilket de senare kunde koppla till det rådande samhället idag. Hen säger även att 

dystopier och skönlitteratur med provokativt innehåll vilka uppmanar till diskussioner är litte-

raturtyper eleverna ofta uppskattar. 
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5.1.2. Lärarna om styrningen av litteraturen  

L1 berättar att de (svensklärarna) bestämmer urvalet av skönlitteratur inom vilket eleverna får 

välja en passande bok och på så sätt styr över vad eleverna får välja men hen säger också att 

urvalet är stort. Här återkopplar L1 till en tidigare kommentar om hur nyare litteratur har större 

relevans hos eleverna än äldre. L1 tillägger att samarbetet med skolbibliotekarien är av stor vikt 

vid skönlitteraturvalen. Syftet med samarbetet är hela tiden att få fram bra litteratur som fångar 

elevernas intressen. 

 

Det urval vi har när dom får välja böcker själva. Vi har ju ändå ett urval, så vi styr dom genom det 

hör urvalet naturligtvis. Men, eh, men det är ganska många olika böcker att välja på. [...] Nyare 

litteratur handlar ju ofta om… ja, men viktiga saker liksom som vi ser nu i samhället. Då tycker jag 

att eleven väljer liksom själv vilken ingång så att säga, in det i nuvarande samhället om man tar då 

beroende på vilken bok dom väljer. Om det nu handlar om […] mobbning eller sexuella trakasserier 

eller om det handlar om […] skolskjutningar eller rasism eller vad det nu kan vara så blir... det finns 

ju i dom här böckerna liksom. 

 

L1 betonar även vikten av att inte styra för mycket över elevernas litteraturval utan att elevernas 

egna val av den litteratur de läser kan komma att gynna läslusten: ”Om man alltid styr deras val 

[...] då kanske det inte blir lika kul att läsa.” L1 berättar om urvalet av skönlitteratur som plockas 

fram åt eleverna, inom vilket eleverna fritt får välja en passande roman. 

Enligt L1 arbetar de yrkesförberedande klasserna mer med klassuppsättningar än de stu-

dieförberedande. Hen säger att läsningen blir mer styrd om alla läser samma bok och påpekar 

återigen risken för en minskad läslust om friheten att själv få styra över vilken bok som ska 

läsas fråntas eleverna. 

L4 berättar om litteraturvalen i kurserna. Ibland får eleverna välja mellan två böcker som 

L4 redan valt ut. L4 berättar att en majoritet av eleverna som kommer till vuxenutbildningen är 

ovana läsare. Därför fungerar styrningen av skönlitteratur som en hjälp för många elever där 

L4 enklare kan leda in dem i skönlitteraturens värld. Risken med att välja skönlitteratur helt 

själv är att eleverna väljer en bok på måfå. 

I ett fördjupningsarbete som eleverna gör hos L4 har de däremot fått större frihet att själva 

välja vilken skönlitteratur de vill utgå från i sitt arbete. 

 

Fördjupningsarbetet har jag gjort… jobbar jag mycket med kontroversiell litteratur. Och där kommer 

ju litteraturhistorien in och vad som har ansetts vara… dom får välja själva inom den ramen. Det 

måste på nåt sätt vara kontroversiellt inom nån del av världen. Eh… och på vilket sätt… Det får dom 

ju också bestämma själva. Men det har jag tyckt varit ganska framgångsrikt. Att det är nåt intressant. 

Det är nånting, det är litteratur som väcker anstöt. Det är ju alltid på nåt sätt… kul. 

 

Även L2 och L3 har under intervjuerna uppgivit att elevernas fria valmöjligheter begränsats till 

ett urval av skönlitteratur. Ibland har eleverna fått rösta fram en roman som samtliga elever ska 

läsa, ibland har eleverna själva fått välja en passande roman inom det urval som tagits fram och 

i andra fall har lärarna redan bestämt vilken skönlitterär text som ska läsas. 
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5.1.3 Lärarnas tolkningar av internationellt och svenskt författarskap 

Lärarna ger något olika uppfattningar av sina tolkningar av internationellt författarskap. L1 tol-

kar internationella författarskap som ”alla som inte är svenska” och nämner sedan grannlän-

derna och västerländska såsom europeiska och amerikanska författarskap. Hen säger även att 

det är enklare att ”hamna någon annanstans” i engelskundervisningen.  

L1 berättar om hur bristen på kunskap om andra världsdelar påverkar det skönlitterära 

urvalet. Väljer man som lärare sådan litteratur uppkommer ett annat problem, nämligen hur 

läraren ska undervisa om dessa platsers samhällsutveckling. Av den anledningen har fokusom-

rådet blivit västvärlden. 

 

[...] har inte mycket utbildning om andra världsdelar. Det blir liksom också ett hinder kan man tänka 

om man ska välja författare från andra delar av världen. Om det inte finns någon naturlig koppling 

då liksom. För då blir man ju väldigt osäker i… hur ska man då hjälpa eleverna och liksom analysera 

den här... ah men hur samhället, samhällsutvecklingen med hjälp av den här boken, om man själv 

inte har den historiska bakgrunden klar för sig? 

 

L2 tolkar internationella författarskap som ”att de inte bara är västvärlden utan kanske nåt an-

nat” och påpekar att det i Lgy11 inte står hur många verk av en viss författare, tid eller visst 

geografiskt område som ska vara med i undervisningen. Vidare lyfter L2 fram att hen tidigare 

tagit med författare från Afrika, Sydamerika och Centralamerika. L2 funderar inte så mycket 

på hur många representanter från varje världsdel hen tar med i undervisningen utan fokuserar 

istället på att hitta intressant skönlitteratur som hen tror att eleverna inte tidigare läst. Därför tar 

hen exempelvis inte med ungdomslitteratur eller böcker som Hungerspelen. L2 har valt att göra 

så här därför att hen tror att naturvetareleverna hen undervisar inte kommer att läsa så mycket 

skönlitteratur senare. L2 säger sen att hen bland annat använder sig av några äldre antologier 

när hen undervisar om västerländska internationella författarskap. L2 försöker däremot blanda 

skönlitteratur från olika delar av världen så att det inte enbart blir svenskt eller västerländskt. 

Däremot säger hen att det oftast blir västerländskt men väljer ibland ut böcker som Flyga drake 

men där L2 ställer en fråga om huruvida Khaled Hosseini egentligen bör räknas som afghan 

eller amerikan. L2 påpekar att undervisningen tenderar att bli styrd mot en mer västerländsk 

centrering i undervisningen och vad detta kan bero på: 

 

Jag skulle gärna vilja undervisa mer om sånt men jag känner mig inte lika inläst på den delen av 

världen och kan inte lika mycket helt enkelt. Och jag vill ändå prata om det som jag kan. […] Man 

kan ju diskutera då också om det är nåt, skulle det här då vara nåt slags omedvetet eller medvetet 

kanontänk hos mig. Jag vet inte riktigt. Jag har funderat mycket kring det här med kanon på sistone. 

Det är inte så att jag har nån vision att alla måste kunna dom stora västerländska författarna men det 

blir liksom lite så. Jag tycker att det är ett arv liksom från litteraturhistoria, framförallt svenska 2 ska 

få med sig lite sånt. […] Men det är klart man skulle kunna lyfta fram japansk poesi till exempel 

från renässansen eller nånting sånt. Eller om man pratar gamla epos skulle man kunna prata om 

Mahabharata och Gilgamesheposet och så. Jag nämner dom men jag går inte in i detalj. 
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L2 lägger senare till att man utöver Gamla testamentet även kan ta upp andra böcker som De 

dödas bok som forntida exempel.  

Liksom L1 och L2 tenderar L3 att undervisa mest om den västerländska historien och i 

det här fallet den västeuropeiska. I och med att hen får allt fler nya svenskar i sina klasser 

försöker hen uppmärksamma andra författarskap genom att uppmuntra elever med en annan 

etnisk och kulturell bakgrund till att presentera författare från sina hemtrakter. Problemet är att 

detta mest sker i SVA-kurserna och inte SVE-kurserna. Annat internationellt författarskap som 

används i L3:s undervisning kan vara sydamerikanskt och sydafrikanskt.  

L4 kopplar internationellt författarskap till i hur stor utsträckning författarens namn och 

verk spridits över världen men säger som de övriga lärarna att det mest blir västerländska för-

fattarskap som presenteras i undervisningen och tillägger: 

 

Jag får väl hålla mig lite kritisk till mig själv här.  

 

L4 säger att hen även tar med andra delar av världen i sin undervisning. Hen nämner Toni 

Morrison men säger att hennes författarskap ändå är västerländskt: ”men hon är ju fortfarande 

amerikansk”. Däremot har L4 inte arbetat tematiskt med skönlitteratur från platser utanför väst:  

 

[J]ag har ju inte valt bort det utan det har nog bara helt enkelt inte... eller också att jag omedvetet 

[...]. Det blir ett axplock då från olika delar av världen. Men jag har inte jobbat tematiskt så att vi 

ska jobba med litteratur så. 

 

Lärarna har liknande uppfattningar om vad som är svenskt författarskap. L1 gör tolkningen att 

detta handlar om svenska författare. Hen kopplar även detta till de författarporträtt som hens 

elever fått göra och påpekar även att det då vanligtvis rört sig om författare från en äldre tidse-

pok där nutida författare inte tas upp. Här handlar det om författare som Karin Boye, August 

Strindberg eller Astrid Lindgren. När eleverna ska läsa en bok kopplat till detta blir det oftast 

av en författare från någon annan västerländsk plats såsom England, Tyskland, Spanien, Frank-

rike eller USA. Istället säger L1 att de undersöker de svenska författarna genom exempelvis 

utdrag ur skönlitteratur. L1 lägger till att detta är något som ofta flyttas till svenska 3 där de får 

läsa en bok av en svensk författare. 

 

Om man ska titta på svenska författarskap liksom. Så tycker jag väl främst att, då är det ju dom... ja 

asså, dom som hör till allmänbildningen kanske som man tittar på. 

 

Jag ställer också frågan om vad L1 anser är en ”svensk författare” varpå L1 svarar:  

 

[…] jag tänker att en svensk författare är en författare som skriver på svenska. Men sen är det ju 

klart, man kan ju också tolka det som att en svensk författare är en författare som är... har svenskt 

medborgarskap eller vad man ska säga, men skriver på ett annat språk.  
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L1 utvecklar ”skriver på ett annat språk” och menar att en svensk författare fortfarande är 

svensk även om denne skriver på ett annat språk än svenska. Däremot kan det bli svårt för L1 

själv om författaren skriver på ett annat språk än svenska eller engelska då L1 inte kan fler språk 

än så.  

L2 tolkar svenskt författarskap som ”svenska författare som skriver böcker. […] Svenskar 

som skriver böcker.” Vidare säger L2 att det lika gärna skulle kunna vara författare som Arkan 

Asaad, Jonas Hassen Khemiri, Alejandro Leiva Wenger eller Johan Anyuru och påpekar att hen 

tolkar deras författarskap som svenskt på samma sätt som hen ser på Bellmans författarskap. 

L3 berättar om vilka svenska författare som oftast dyker upp i undervisningen och att 

andra författare från minoritetsgrupper eller invandrare sällan får utrymme i undervisningen.  

 

Det blir det här traditionella svenska. Jag har ju läst hemskt mycket tornedalsförfattare eftersom att 

jag bott i Pajala och jag har ju läst den där tornedalslitteraturen men jag har aldrig tagit upp nån... 

inte förns... ja när jag bodde där uppe och var lärare där, då nämndes det kanske nåra stycken. Mikael 

Niemi har jag väl använt. Men, inte sen jag kom ner här. Jag kan, jag har pratat om samerna på 

samernas nationaldag och så va, har jag ju prata... Eftersom jag har mycket samiska saker hemma 

och vänner där va. [...] Jag har väl tagit upp kanske nån dikt av Nils-Aslak Valkeapää har jag kanske 

använt mig av. Men det är verkligen marginellt om man tänker en lärare som hållit på i 40 år va, så 

äre inte varje år så här, inte genomtänkt. Och det har inte blivit... Näe, det har blivit mer de här 

traditionella svenska författarna där. […] Det är Bellman och det är Lenngren och det är Geijer och 

Tegnér kanske dom här romantikerna. Och sen äre Strindberg och Victoria Benetictsson där och så 

lite Lagerlöf efteråt och så kommer nån novell av Hjalmar Bergman har jag använt. Hjalmar Söder-

berg har jag börjat tycka om mycket. Sen har det blivit nån novell av dom här arbetarförfattarna. 

Och sen nån modern författare. Khemiri har jag jobbat med senaste tiden. 

 

Vidare säger L3 skämtsamt: ”Han skulle väl bli förbannad på mig om jag sa att han var ut-

ländsk.” Vidare säger L3 att de teman Khemiri skriver om handlar om ”det nya Sverige” och 

säger att hen implementerat fler inslag av ”nya svenskar som har kommit hit och skrivit novel-

ler” i sin undervisning. L3 berättar sedan om hur det hade sett ut om hen haft tio år till inom 

läraryrket: 

 

Jag har hittat nåra pärlor där som jag kan använda mig av. Så det har jag... Skulle jag nu fortsätta 

jobba tio år till, då har ju dom kommit in i nån sorts... i min kanon va, som jag skulle vilja. Att så 

här kan vi skildra det här landet också. Så där är jag öppen. Det går ju hela tiden... att jag vill göra 

mer. Jag känner mig lite begränsad ja, på en termin här. Hundra poäng på en termin. 

 

L4 förklarar sin tolkning av svenska författare och påpekar vikten av att verket ska vara skrivet 

på svenska samt att författaren ska vara svensk:  

 

Det tolkar jag som... böcker […] av svenska författare, kvinnor och män. Att det är skrivet på 

svenska framförallt. Det är ju inte som att jag kollar upp medborgarskap. Men skönlitteratur skriven 

på svenska. Det är väl det. Kan man tolka det på nåt annat sätt? 
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Då jag ställer frågan om hur L4 i så fall väljer skönlitteratur med avseende på svenska förfat-

tarskap menar L4 att skönlitteratur av kvinnliga författare är viktigt i och med att kvinnor inte 

är representerade i litteraturhistorien på samma sätt som män. Jag ställer också en fråga om 

minoritetsgrupper där L4 svarar:  

 

Njae. Johan Hassen Khemiri är ju… han är väl född och uppvuxen i Sverige så han är ju inte mino-

ritetsgrupp så… men däremot så är det väl den eh… det temat ofta... och Ett öga rött. Så att den har 

vi ju läst. 

 

L4 betonar återigen vikten av att ta med kvinnliga författare och säger att de minoritetsgrupper 

som framkommer i undervisningen i så fall finns där av en ren slump. Vidare tillägger L4 att 

hen använder sig av kortfilmsserien Hej litteraturen! som en sorts uppvärmning inför litteratur-

historiemomentet där programmen i serien tar upp lite om minoritetsgrupper och utanförskap. 

 

5.1.4 Lärarna om litteraturen 

L1 anser att all skönlitteratur har på något sätt varit med och påverkat samhällsutvecklingen 

men exemplifierar detta med en koppling till den västerländska litteraturhistorien och hur för-

fattare med sina verk bidrog till samhällsutvecklingen vilket har satt sina spår och vilka vi än 

idag kan se i det samhälle vi lever i. L1 tar även upp vilken viktig betydelse författare har som 

berättar sina krigsupplevelser. Där får läsaren upp ögonen för de krig som varit och männi-

skorna som drabbats. Där skapas utrymme för reflektion över vad som finns eller döljer sig 

inom människan. Vidare nämner L1 att just krigsromaner bland annat blivit ett sätt att bevara 

historien på. Hen exemplifierar med andra världskriget vilket hen menar annars kan upplevas 

som ”oerhört distanserat”.  

När jag och L2 kom in på litteratur som påverkats av och påverkat det rådande samhällets 

idéströmningar kom L2 in på klassikerna och gav exempel på romaner som Frankenstein och 

Svindlande höjder där hens elever i sina analyser har kunnat se tydliga kopplingar mellan ro-

manens innehåll och det rådande samhällets tankesätt. Vidare gav L2 exempel på Oliver Twist 

som istället skrevs för att påverka samhället. Vid något tillfälle hade L2 använt sig av en Sha-

kespearepjäs men eleverna stötte på problem när de skulle försöka dra kopplingar mellan hans 

text och vad eleverna läst om epoken eftersom eleverna läst om bland annat fri handel, veten-

skapsmän och upptäcktsfärder vilket de hade svårt att se i Shakespeares pjäs. Här krävdes det 

att eleverna kunde se hur Shakespeare själv var en representant för en människa som tänkte fritt 

och inte lät sig bli styrd av andra vilket i sig var något utmärkande för just den tiden. Vidare 

ställde jag frågan om vilken litteratur som påverkat samhället där L2 svarade: 

 

Det där tycker jag är väldigt svårt därför att... Man anklagar ju ibland dom här kunskapskraven för 

att dom ska vara som att… det är nå slags universitetsstudier. Och jag tycker… i svenska tycker inte 

jag att det stämmer men just den här punkten är lite så tycker jag… Hur ska en elev i årskurs två 

kunna se att en roman har påverkat samhällsstrukturen? Då måste jag i så fall välja ut nå slags filo-

sofiska verk där alla måste läsa Voltaires filosofiska ståndpunkter under upplysningen eller Rous-

seaus bekännelser, inte vet jag men... Det där blir väldigt märkligt. 
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Vidare säger L2 att hen fokuserar mycket på kunskapskraven där det står att eleverna ska kunna 

koppla ihop romanen eller texten med dess epok. 

Liksom tidigare lärare kommer L3 in på klassiker och exemplifierar med Strindberg och 

den samhällskritik han förde i Sverige. L3 tar sen upp upplysningsförfattare vilka varit med och 

påverkat samhällsutvecklingen i Europa. Vidare tar L3 upp antikens greker med sina tragedier 

och komedier men även hur kvinnliga författare under en viss tid varit tvungna att skriva under 

pseudonymer. 

L4 återkopplade till epokerna och sa att det är dem hen hinner med att ta upp i undervis-

ningen. Kring skönlitteratur som varit med och påverkat nämner L4 Simone de Beauvoir och 

Boye. Till skillnad från de andra informanternas svar lägger L4 fram andra litteraturtyper vilka 

hen anser bidrar till en viss samhällspåverkan: satir och humor. Överlag resonerar samtliga 

informanterna kring epoker och klassiker vilka uppkommer i momentet om litteraturhistoria. 

En novell som L3 arbetar mycket med i SVE1 är Berg som vita elefanter av Hemingway. 

Hen säger att ”[m]an försöker hitta dom där novellerna som går att prata kring”. L3 har därför 

valt ut Berg som vita elefanter på grund av det skickliga författarskapet som gör att diskussion-

erna kring novellen kan bli djupa och intressanta. L3 väljer hellre noveller från nutiden än äldre 

noveller: ”Så att det blir människor som lever nu, här och nu” och väljer inte så mycket litteratur 

från andra tider och kulturer. L3 brukar fråga sina elever om de ska läsa gemensamt eller läsa 

olika böcker och säger:  

 

Många vill gärna läsa dokumentärromaner […] och senast nu hade jag väl nån som älskade den här 

Joakim Lundells Monster.  

 

Eleven hade då läst boken flera gånger och ville läsa den igen i den här kursen. Dock är hen 

själv inte intresserad av den typen av litteratur utan vill läsa fiktiva berättelser då dessa ändå 

handlar om livet. L2 säger: 

 

Men dom vill veta att det här är sant! […] Och det måste jag ha respekt för. För jag vill ju att dom ska läsa. 

Det är ju liksom, det är det som är grejen. 

 

L3 säger att Johan Hassen Khemiris Allt jag inte minns ”känns som väldigt dokumentär men 

den är ju inte det, det är en fiktion...” varpå jag frågar om detta var något eleverna själva brukade 

välja att läsa: ”Nej då har jag försökt styra. Att vi kanske läser den här tillsammans.” Boken 

används som en av de modernare böckerna och där språket enligt hen är modernt. Som kontrast 

till det moderna berättar L3 vidare om en tid då hen som ung och ny lärare arbetade på en 

grundskola och där hen hade som ambition att alla elever som gick ut årskurs nio skulle ha läst 

ut en bok av Strindberg. L3 berättade om ett försök att få niorna att läsa Hemsöborna och säger 

att detta inte var ett bra försök att leda eleverna in i böckernas värld.  
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5.1.5 Arbetssätt 

I SVE1 har L1 arbetat en del med läsloggar, haft bokcirklar och seminarier. Eleverna har fått 

göra en skriftlig uppgift om en bok de läser gemensamt och där de fått arbeta självständigt 

utifrån olika frågor. När de läst noveller har de tränat på hur man analyserar för att senare kunna 

använda sig utav dessa kunskaper när eleverna läser böckerna. När eleverna arbetat med poesi 

har de mer klassiska verken använts för att enklare undervisa i dikternas form, stilgrepp. Ele-

verna har gemensamt läst dikterna, försökt analysera dem och därefter fått försöka göra om 

samma sak fast på egen hand. 

I SVE2 berättar L1 att eleverna brukar få redovisa den ena boken, klassikern, genom en 

redovisning av varsin epok men även att de använder sig av ett mindre prov på området.  

 

I svenska 2, där har vi... först brukar vi ha... att de får redovisa varsin epok. Och då pratar dom om 

allt möjligt från den tiden: samhällsutvecklingen, viktiga händelser, viktiga författarskap, exempel 

på deras texter och så. Och sen så brukar vi ha ett litet prov på det. Det är väldigt översiktligt. [...] 

sen så brukar vi gå in i författarskapen där dom får göra ett författarporträtt 

 

Det här läsåret berättar L1 att eleverna först fått läsa en klassiker och utifrån klassikerns förfat-

tare skriva ett tacktal, ett hyllningstal eller ett försvarstal. Här är det då tänkt att eleverna ska 

genom detta tal försöka sätta sig in i författarens liv och det samhälle författaren levde i. Själva 

klassikern i sig, boken, redovisar eleverna sedan skriftligt. Den andra självvalda boken redovi-

sar eleverna genom läsloggar som de skriver medan de läser boken. Därefter får eleverna göra 

en muntlig redovisning genom en presentation där det är tänkt att eleverna ska fokusera mer på 

symbolik.  

L2 säger att eleverna måste ha läst för att kunna diskutera och plocka ut textexempel från 

skönlitteraturen för att visa på hur de resonerar kring det lästa. I SVE1 lär eleverna sig de grund-

läggande begreppen: tema, motiv, bildspråk, berättarperspektiv, tidlöshet och allmänmänsklig-

het. Därefter läser de en saga, förslagsvis Askungen, vilken eleverna utgår från när de ska dis-

kutera exempelvis motiv. Eleverna får träna på att koppla ihop olika texter med varandra för att 

vid ett senare tillfälle skriva ett tal. I år valde L3:s ettor temat kultur där de tog upp många olika 

förslag: datorspel, film, tv-serier. Vid det andra talet ska de koppla ihop en dikt eller ett längre 

verk med exempelvis dator- eller tv-spel, filmer, konstverk eller låttexter. L3 säger: 

 

Att man får in det här med skönlitterära verk att de inte alltid… jag tycker fiktiv är ett bättre ord… 

men att det inte alltid bara är en bok, utan det kan vara andra saker också. Och de brukar dom ju 

tycka är kul för då kan dom ju ta in sina favoritserier och det gör också att de fattar poängen mycket 

att ”jaha, den här gamla tråkiga boken den liknar ju faktiskt den här serien som jag brukar titta på 

eller tv-spelet som jag brukar, datorspelet jag brukar spela”. 

 

När eleverna skriver ett eget arbete utgår L2 för enkelhetens skull från kunskapskraven när hen 

ska utforma uppgifterna. I SVE1 arbetar ettorna med att skriva ett referat av en bok till någon 

som inte alls vet vad boken handlar om. Ett annat avsnitt handlar om att komma på en berättelses 

tema, ett tredje avsnitt handlar om att koppla ihop temat med andra texter, ett fjärde avsnitt 
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handlar om att få med allmänmänsklighet och tidlöshet och ett femte avsnitt handlar om att 

kunna analysera texten utifrån begreppen bildspråk och berättarperspektiv. Eftersom eleverna 

ska kunna allt detta utgår de ofta från modelltexter där de får jämföra sina texter med gamla. 

I SVE2 ska de koppla sin skönlitterära text till en epok. Eleverna läser förslagsvis dikter 

som är typiska för romantiken. De ska även kunna litteraturvetenskapliga begrepp vilka de ar-

betar med innan de vid ett senare tillfälle ska visa att de kan tillämpa begreppen när de arbetar 

med romaner. De ska inom SVE2 arbeta med ett epokavsnitt parallellt med ett litteraturhisto-

riskt verk för att få en tydlig bild av epoken. De arbetar även med en analys där de får titta på 

stil och berättarperspektiv samt att de ska kunna berätta om sin egen upplevelse av texten. 

L3 berättar att eleverna under dennes lektioner får diskutera det lästa: ”Ja, vi samtalar om 

texter.” Vidare säger hen att de inte får skriva recensioner utan att det är viktigt att de får samtala 

och reflektera över det lästa: 

 

Dom får aldrig recensera böcker för mig. Dom ska reflektera! Det är en himla skillnad. För då kan 

dom skriva om […] ’den här lilla novellen väckte en tanke som jag var med om när jag var sju år. 

Så kom jag och tänka på det här när jag läste.’ ’Ja, skriv det, berätta.’ Sen kan jag ju kräva, ibland, 

en analys av en bok. 

 

L2 fortsätter och berättar att hen tidigare bett elever skriva recensioner men att det på senare tid 

inte blivit några skriftliga recensioner: 

 

Dom sista femton åren så har jag inte bett dom skriva nån recension. Däremot kan vi recensera den 

när vi pratar. 

 

Däremot gör L3 en anpassad planering åt distanseleverna som dessutom måste skriva en resumé 

av det lästa och därefter skriva ner sina reflektioner kring bokens berättelse. Hen vill inte ha 

några recensioner i sin undervisning men däremot kan läsloggar fungera bättre men i så fall 

mest för att läraren ska ha koll på att eleven hänger med i läsningen. L2 använder själv inte 

läsloggar. 

L3 arbetar även på det individuella programmet en gång i veckan och upplever där att det 

varit svårt att hitta passande litteratur för den gruppen.  

 

Jag har haft bekymmer med o hitta texter till dom. Jag är ju där en dag i veckan men. Vad ska jag 

läsa med dom? Och jag har väl inte riktigt hittat rätt än. Och jag är ju inte inne i den där världen 

själv. […] Jag har varit och bläddra och leta i mina gömmer men jag har inte gett upp än. 

 

L3 menar att det varit svårt att hitta passande litteratur åt eleverna på det individuella program-

met eftersom de fortfarande läser ungdomslitteratur där hen inte riktigt känner sig uppdaterad 

då det var många år sen sist L3 arbetade på högstadiet där denne var mer insatt i ungdomslitte-

raturen. 
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Eftersom kurserna endast pågår under en termin vid vuxenutbildningen istället för ett 

läsår som på gymnasiet, har tidsbristen kommit att påverka undervisningen på så sätt att ele-

verna fått mindre utrymme att redovisa sina kunskaper i grupp. L3 påpekar även svårigheten 

med att klasserna inte är några sammanhållna grupper som följer varandra under en hel årskurs 

utan istället läser respektive kurs på egen hand. Efter avslutad lektion rusar därför en del elever 

iväg till nästa lektion som kanske hålls på Tierps vuxenutbildning. L2 säger också att: 

 

Vitsen med litteratur för mig, det är att vi ska läsa, vi ska träffas tillsammans och vi ska prata om 

det vi har läst. Och vi ska... för när man sitter med vuxna också så äre... Jag får så enormt mycket av 

dom andra läsarna. Det får man av ungdomarna också. […] Just det där samtalet om litteratur. […] 

Det är då det är roligt. Det är då man som lärare sen går ut från lektionen och säger ”Gud vilken bra 

lektion jag hade, jag sa nästan ingenting. […] Eleverna sa allting.”  

 

L4 och hens elever har arbetat med bland annat ett fördjupningsarbete och en romananalys. Hen 

säger också att de haft diskussioner om noveller och romaner som de läst. 

 

Dom fick skriva ett arbete tror jag, dom fick öva på att skriva ett fördjupningsarbete...[...] utifrån 

frågeställningar som de hade valt själva men som då skulle grunda sig i romanen. Så dom skulle 

undersöka nånting i romanen... eh och jobba utefter det här. Syfte, frågeställning... [...] och sen skriva 

en analysdel då, som en sorts uppvärmning till fördjupningsarbetet som kommer senare. 

 

Vidare sa hen:  

 

Dom fick ett kompendie med noveller och då vet jag att.… ah vi diskuterade alla tre noveller, eh 

och dom var nog från världens... tre noveller var från olika håll i världen... [...] Det var fem och sen 

så fick dom välja två av dom sen och så fick dom skriva en jämförande analys på dom. För att kolla 

på språk och stil och sånt. 

 

5.1.6 Lärarnas tillägg vid intervjuerna 

Under intervjun med L1 betonar hen hur viktig skolbibliotekarien är för lärarens arbetsbörda. 

L1 säger att:  

 

Om man inte har bibliotekarie på samma sätt som vi har, så kanske man är mycket mer själv i valet 

av skönlitteratur. Men har man tur så har man en bibliotekarie som vill och kan.  

 

L1 säger att bibliotekarien läser den skönlitteratur som kommer ut på marknaden och håller sig 

därför mer uppdaterad. L1 tar även upp ett exempel om ungdomslitteratur som är en genre L1 

själv inte föredrar att läsa men vilken istället bibliotekarien kan läsa och tipsa eleverna om.  

Under intervjun med L3 som arbetar på vuxenutbildningen i Älvkarleby betonar L3 vik-

ten av att som läsare ha nära till skratt under läsningen. Hen anser att Kerstin Ekman är en av 

de bästa svenska författarna som lever idag, men från henne har L3 inte hittat några riktigt bra 
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texter som passar eleverna. Vid ett undervisningsmoment provade hen deckaren Händelser vid 

vatten som handlar om ett brott vid Stora Sjöfallet men då hade eleverna svarat:  

 

Nääe […], det här går inte. Det finns inte nåt ställe i den här boken där vi får skratta och att det är 

nåt roligt. 

 

Elevernas protester fick L3 att fundera över vilka litteraturval hen gjorde och bestämde sig 

därefter för att böckerna som hen rekommenderade eller valde ut skulle få innehålla humorist-

iska inslag. L4 lägger i efterhand till att hen i sin undervisning inte tagit med några norska och 

danska författarskap som delvis varit skrivna på originalspråket. 

 

5.2 Kompletterande intervju med skolbibliotekarie 

Från tidigare intervju med L1 tas ett exempel om samarbetet med skolbibliotekarien upp. Istäl-

let för att lärarna ständigt måste hitta passande skönlitteratur har bibliotekarien tagit sig an det 

uppdraget. På så sätt håller sig skolbibliotekarien uppdaterad om trender och vad som är aktuellt 

i det rådande samhället (exempelvis skolskjutningarna). För att undersöka vilka genrer och ty-

per av berättelser som är populära brukar skolbibliotekarien dela ut en mindre enkät där ele-

verna får besvara några frågor om sina läsintressen, vad de tidigare läst och vilken typ av böcker 

de gärna väljer att läsa. Bibliotekarien tog fram några exemplar av enkätsvaren för att visa på 

hur svaren kunde se ut. Bland den grupp svarande som tillfrågats var intresset för thrillers och 

deckare intressant just nu. Skolbibliotekarien tillägger att det är viktigt för eleverna att igenkän-

ningsfaktorn är hög.  

Vidare berättade bibliotekarien om sitt samarbete med svensklärarna. Eleverna får delta i 

ett slags boktipstillfälle där bibliotekarien tar fram ett urval av böcker vilka är populära just nu, 

som riktar sig till målgruppen och som tar hänsyn till det centrala innehållet för svenska. En 

anpassning till det centrala innehållet betyder exempelvis att böcker som behandlar andra kul-

turer än de västerländska inkluderas bland boktipsen. Inför varje boktips förberedde biblioteka-

rien sig noga då det var viktigt att effektivt kunna sälja in dessa böcker. Alltså att få eleverna 

att vilja läsa och välja någon bok av det framtagna urvalet. 

Vid tillfället jag var där hade bibliotekarien tagit fram böckerna Störst av allt av Malin 

Persson Giolito, Onsdag kväll strax före sju av Mats Berggren, Björnstad av Fredrik Backman, 

Tio över ett av Ann-Helén Laestadius, Han kallar sig Esmeralda av Ritta Jacobsson och Tusen 

strålande solar av Khaled Hosseini. Bland svenska författare som är populära bland eleverna 

just nu nämndes Magnus Nordin, Jonas Gardell men även David Lagercrantz och Zlatan Ibra-

himović. Bland internationella författare som är populära bland eleverna just nu nämndes Kha-

led Hosseini, Chimamanda Ngozi Adichie, Nicola Yoon och John Gordon. 

Om eleverna ska läsa skönlitteratur om minoritetsgrupper berättade skolbibliotekarien att 

hen brukar tipsa om Svinalängorna av Susanna Alakoski, Jag heter inte Miriam av Majgull 

Axelsson, Tio över ett av Ann-Helén Laestadius. Bland de böcker som handlar om kulturer 

utanför väst tipsar hen exempelvis om Tusen strålande solar och Flyga drake av Khaled Hos-

seini, Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad eller Regnet luktar inte här av Duraid Al-Khamisi. 
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5.3 Elevenkät 

Av eleverna besvarade totalt 43 personer enkäten varav 1 till 3 elevsvar vid flera tillfällen inte 

registrerats (se 4.3 Urval och avgränsning). 

 

5.3.1 Generellt om elevernas läsning 

I frågan om vad eleverna föredrar att läsa om får eleverna möjlighet att välja flera olika alter-

nativ. Bland gymnasieeleverna var äventyr, fantasy, magi och andra världar, mysterier och 

otäckheter de tre mest populära valen följt av självbiografier, historiska händelser och drama 

och relationer. Enbart 8 (20 %) elever hade kryssat för att de kunde tänka sig att läsa om andra 

kulturer. 

  

Tabell 1. Vad gymnasieeleverna i både SVE1 och SVE2 kan tänka sig att läsa om.  

  

 

På en fråga med intervallskalan 0–10 med två steg fick eleverna svara på hur ofta de upplevde 

sig hitta litteratur som de tyckte om. 0 på skalan var Aldrig. Jag har aldrig läst något som 

passar mig. och 10 på skalan var Alltid!. En majoritet av de svarande eleverna uppgav att de 

sällan fick tag i litteratur de tyckte om. 
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Tabell 2. Hur ofta gymnasieeleverna i SVE1 och SVE2 får tag på böcker de tycker om där 0 = Aldrig, 10 = All-

tid! 

 
 

På frågan om vad eleverna tyckte om läsning på en intervallskala 0–10 med två steg, där 0 var 

Ganska tråkigt och 10 var Rätt kul faktiskt!, ansåg 30 % av gymnasieeleverna att läsning var 

mindre roligt men över 50 % ansåg att läsning var roligt. 

Eleverna fick frågan om vad det är som gör en bok bra. Där svarade 17 elever att två 

viktiga faktorer som gör en bok bra är att den uppehåller spänningen genom boken. Flera elever 

tog upp vikten av att berättelsen tar upp händelser och problem som går att relatera till och som 

upplevs som realistiska även om det kan handla om komplexa problem. Bra inledningar, att 

boken inte är för svårläst, att den lyckas fängsla läsaren och berättelser om historiska händelser 

var andra svar som dök upp. 

 

5.3.2 Litteratur inom kurserna SVE1 och SVE2 

I SVE1 uppgav eleverna att de hade läst följande böcker: Simon och ekarna av Marianne Fred-

riksson, No och jag av Delphine de Vigan, Högläsaren av Bernhard Schlink, Främlingen av 

Albert Camus, Boktjuven av Markus Zusak, Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad och Ingenting 

och allting av Nicola Yoon. Av de ovannämnda skönlitterära verken och författarna berör två 

böcker en svensk minoritetsgrupp och en bok en annan minoritet i Sverige än de nationella; 

samtliga är av västerländskt författarskap.  

I SVE2 uppgav eleverna att de hade läst följande böcker: Oliver Twist av Charles Dick-

ens, Frankenstein av Mary Shelley, Baskervilles hund av Conan Doyle, Flugornas herre av 

William Golding, Thérèse Raquin av Émile Zola, När hundarna kommer av Jessica Schiefauer, 

Dorian Grays porträtt av Oscar Wilde, En komikers uppväxt av Jonas Gardell, Billy Elliot av 

Melvin Burgess, Purpurfärgen av Alice Walker. Av de ovannämnda skönlitterära verken och 

författarna berör inga böcker de svenska nationella minoriteterna. Ingen berör en annan mino-

ritet i Sverige, och samtliga är av västerländskt författarskap. 

Totalt 40 elever svarade på frågan om de själva hade valt böckerna de hade läst. Av dem 

svarade 22,5 % att de inte valt böckerna själva och resterande 77,5 % svarade att de själva valt 

böckerna. De som läser SVE2 under vårterminen år 2018 och minns vad de läste i kursen SVE1 

uppgav att de läst böckerna Divergent av Veronica Roths, Tjuvarnas stad av David Benioff, 

Prinsessan och mördaren och Hemsökta av Magnus Nordin, Pojken i randig pyjamas av John 
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Boyne, Anne Franks dagbok av Anne Frank, Hungerspelen av Suzanne Collins och ”klassiker”. 

Vilka klassiker det rör sig om framgår inte i svaren. Av de ovannämnda skönlitterära verken 

och författarna berör en bok en svensk nationell minoritetsgrupp, inga böcker en annan mino-

ritet i Sverige och samtliga är av västerländskt författarskap. 

 

5.3.3 Författarskap och kultur 

På frågan Vad tolkar du som svenskt och internationellt författarskap? uppgav 27 elever av 43 

svarande att de inte visste alternativt att de inte förstod frågan. Andra elever gav svar som135:  

 

Svenskt författarskap är när författaren är svensk och skriver på svenska. Internationellt författarskap 

är när boken sålts och lästs i flera länder samt att författaren kanske riktar sig till denna publik. 

 

Svenskt författarskap är när någon som bor i Sverige skrivit boken. Internationell när författaren inte 

är svensk 

 

Om boken från början är skriven på svenska 

 

Ett internationellt författarskap innebär för mig att enda böcker har översatts till flera olika språk så 

fler folkgrupper kan läsa dem. 

 

[S]venskt tolkar jag utifrån språket svenska och internationellt som engelska 

 

Någon med ett svenskt-klingande efternamn ex. Svensson eller Andersson. En bok från Sverige är 

skriven av en svensk på svenska i Sverige. 

 

På frågan om vad eleverna tolkar som en svensk författare och en bok från Sverige svarade fyra 

elever att de inte visste. Några elever gav exempel på författare och böcker såsom Astrid Lind-

gren och Lilla Jönssonligan. För kriteriet svensk författare uppgav 10 av 43 elever att författa-

ren måste komma från Sverige, 5 elever sa att författaren ska ha svenskt medborgarskap, 5 

stycken sa att den ska skriva på svenska, 3 stycken sa att författaren ska vara född i Sverige och 

3 stycken sa att den ska bo i Sverige. Övriga svar var att författaren skulle identifiera sig som 

svensk, skriva i Sverige, ha ett svenskklingande efternamn, att författaren har svenskt ursprung 

och att den lever idag. 

För kriteriet svensk bok uppgav 8 elever att boken ska vara skriven i Sverige, 6 stycken 

att den ska utspela sig i Sverige, 6 stycken att den ska vara skriven av en svensk och 6 elever 

sa att den ska vara skriven på svenska. Övriga svar var att boken skulle komma från Sverige, 

publicerad av ett svenskt bokförlag, ha svenska slangord, vara gammal, ha mycket dramatik 

eller att det är en ”tråkig tonårsroman skriven av vuxna som inte alls speglar verkligheten”. 

                                                 
135 De skrivfel som förekommer i enkätsvaren har korrigerats. 
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Bland eleverna svarade 9 stycken att de inte visste eller var osäkra på vad en svensk författare 

eller en svensk bok var. 

På frågan om vad en internationell författare är svarade flera att författaren är känd över 

hela världen, skriver på ett internationellt språk alternativt att författarens verk har översatts till 

flera språk och att författaren inte är från Sverige. Flera svarade att de inte visste.  

 

Tabell 3. Vad gymnasieeleverna i SVE1 och SVE2 tolkar som internationell författare. 

 

 

Övriga svarade att författaren inte bor i Sverige, skriver böcker som är relevanta i flera länder, 

skriver om USA, är anonym på så sätt att det geografiska ursprunget är okänt, att det är någon 

som har böcker över hela världen. Andra svar var att författaren har ett osvenskt beteende, inte 

bejakar det svenska kulturarvet och har liberala värderingar och några elever gav författar- eller 

bokförslag såsom Charles Dickens och Harry Potter. 

Den sista frågan behandlade kulturer: Vilka kulturer i och utanför Sverige tycker du är 

intressanta/viktiga att läsa om? – Varför. Många elever saknade intresse för att läsa om olika 

kulturer och ansåg inte att det var viktigt att läsa om dem. Några elever ansåg istället att alla 

eller de flesta kulturer var viktiga och intressanta att läsa om och att det var bra att läsa lite om 

alla kulturer. 

 

Tabell 4. Vad gymnasieeleverna i SVE1 och SVE2 anser om vilka kulturer som är intressanta och/eller viktiga att 

läsa om. 

 

 

Övriga svar om vad eleverna ansåg var viktiga/intressanta kulturer var: krigsdrabbade kul-

turer/områden, kulturer som vi inte vet så mycket om och de som har många fördomar riktade 
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mot sig, kulturer i Mellanöstern, Asien, Östeuropa, USA, Buddhistisk, somalisk, indiansk kul-

tur samt Stockholmskultur, inhemska kulturer. Andra svar som inte direkt är kultur men kan 

diskuteras i samtal om kultur var: de svartas situation i USA, utvandringen från Sverige, jäm-

ställdhet och Sharialagar. 

På frågan om varför dessa är intressanta eller viktiga svarade några elever så här136: 

 

Jag tycker att alla kulturer är viktiga att läsa om då man får ett bredare och mer spritt perspektiv 

omvärldsperspektiv. Det gör att man får en större förståelse för andra människor och kulturers histo-

ria vilket kan vara viktigt för att undvika konflikter och skapa vänskapsband mellan kulturer. 

 

Alla!!!!! Det finns inga kulturer som är mindre viktiga att läsa om??? Allt som är historia och nutid 

är intressant och viktigt för att vi själva ska vara tacksamma och glädjas åt våra liv samt få ett större 

perspektiv på ”livet” 

 

Asiatiska och östeuropeiska kulturer. Vet inte varför, båda bara har något som jag tycker är fascine-

rande. 

 

De flesta för att det är roligt att lära sig om andra människor och deras kulturer. 

 

Det är bra att ha en generell kunskap om världen. Sedan så kan man fördjupa sig på de som man 

tycker är intressanta. 

 

De flesta är viktiga att läsa om eftersom att det är viktigt att inkludera alla 

 

Alla inhemska kulturer är viktiga att känna till om för att veta att de finns och hur de lever. 

 

Mellanöstern för att jag kommer därifrån... 

 

[J]ag är inte så intresserad av kultur men det är väl viktigt att veta lite om de flesta 

 

Jag tycker folk borde läsa mer om kulturer som har mycket fördomar, så folk förstår att det inte 

egentligen är så. Helt enkelt att folk ska bli mer pålästa. 

 

5.3.4 Arbetssätt 

Eleverna i SVE1 uppgav att de hade haft diskussioner, läsloggar, recensioner, litteraturanalyser 

och seminarium. Två elever uttryckte sig så här om uppgifterna136: 

 

Vi arbetade rätt så länge med böckerna, vi fick lektionstid att diskutera läsa och skriva. Det är bra 

att få tid att läsa på lektionerna. 

 

                                                 
136 De skrivfel som förekommer i enkätsvaren har korrigerats. 



 

50 

 

 

[I]bland är det bokdiskussioner, ibland skriva recensioner, men hittills vi har inte gjort läsloggar. Vi 

får en bok av läraren och då får vi läsa boken hemma. Sedan skriver vi vad vi tyckte om boken. 

 

Eleverna i SVE2 uppgav att de hade haft bokdiskussioner, bokredovisningar, skrivit recens-

ioner, läsloggar, gjort en litteraturanalys och hållit ett författartal. En elev uttryckte sig så här 

om uppgifterna137: 

 

[L]äsloggar för att stämma av att man ligger i fas. Sen bokredovisning både muntligt och skriftligt. 

 

5.4 Sammanfattning av informanternas tolkningar och tillämpningar 

I kursen SVE1 verkar elevernas valfrihet av skönlitteratur vara större än i SVE2. I L1:s fall har 

skolbibliotekarien haft en stor roll i urvalet av skönlitteratur där hen tänkt på att ta fram skön-

litteratur från lite andra kulturer än västerländska samt lite olika kulturer inom Sverige. I SVE2 

hamnade fokus på den västerländska litteraturhistorien och epokerna. Här väljs oftast äldre 

skönlitteratur ut, någon av klassikerna.  

På frågan om skönlitteratur som påverkat och påverkats av det rådande samhällets 

idéströmningar berättade samtliga lärare om litteraturhistoria och klassikerna där några påpe-

kade att de i detta sammanhang inte lyfte fram skönlitteratur utanför väst. En lärare, L2, upp-

märksammade däremot gammal forntida litteratur från både mellanöstern (Gamla testamentet 

och De dödas bok) och Asien (Mahabharata) som en del av litteraturhistorien. Samtliga lärare 

uppgav vid intervjuerna att de tänker på att försöka blanda manliga och kvinnliga författarskap 

i båda kurserna.  

Lärarnas tolkning av internationellt författarskap skiljer sig något åt. En lärare menar att 

det handlar om att författaren och dennes litteratur har spridits över världen och en annan ser 

det som allt författarskap som inte är svenskt. Samtliga lärare är ändå eniga om att det inte 

enbart handlar om västerländska författarskap även om det ofta blir där alla lärare hamnar när 

de väljer ut litteratur. 

Alla lärare som intervjuats i undersökningen delar uppfattningen att svenska författarskap 

handlar om svenska författare som också skriver på svenska. Här ingår även människor med 

annan kulturell eller etnisk bakgrund. Minoritetsgrupper lyfts fram i svenskundervisningen men 

dessa är sällan eller aldrig några som tas med i litteraturundervisningen. De flesta elever som 

upplevde att de kunde besvara frågan hade liknande svar. En elev utmärkte sig dock genom att 

säga att det är ett författarskap där författaren har ett ”svensk-klingande efternamn”. 

Resultaten visade på att elevrespondenterna främst läst romaner av västerländskt förfat-

tarskap. Den enda nationella minoritetsgruppen som synliggörs i elevresultatet är judar och då 

ligger fokus främst på andra världskriget. Det visade sig även att annan skönlitteratur av det 

respondenterna tog upp handlade om nazismen som är en del av förtrycket och diskrimineringen 

av flera minoritetsgrupper. I SVE1 har eleverna ändå läst blandad skönlitteratur vilken berört 

                                                 
137 De skrivfel som förekommer i enkätsvaren har korrigerats. 
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människor med olika kulturella bakgrunder och samhällsproblem. I SVE2 har eleverna läst ro-

maner av västerländskt författarskap och däribland var klassikerna dominerande. Eleverna ur 

SVE2 uppgav att de i SVE1 tidigare läst en roman som berör en svensk minoritetsgrupp (judar), 

andra världskriget och de övriga romanerna som nämndes var dystopier samt en kriminalroman. 

Av informationen från samtalet med bibliotekarien ges eleverna möjligheten att läsa skönlitte-

ratur som behandlar alternativt har inslag av andra minoritetsgrupper såsom de samiska, romska 

och finska.  

Majoriteten av elevrespondenterna visade intresse för att läsa om andra kulturer och flera 

av eleverna uppgav att det var någonting viktigt. Dock saknade flera elever intresse för läsning 

om olika kulturer alternativt att de inte riktigt visste vad som kunde tänkas vara intressant eller 

viktigt att läsa om. Några av elevkommentarerna handlade om att läsningen skulle ge dem ett 

vidgat perspektiv på samhället, större förståelse och att läsningen skulle hjälpa till att motarbeta 

fördomar. 

De intervjuade lärarna berättade att fokus främst ligger på västerländsk skönlitteratur. 

Detta av flera anledningar: det är enklare att undervisa om något de upplever sig behärska, 

exkluderingen är inte alltid en medveten handling, urvalet baseras bland annat på vad eleverna 

upplever är intressant och aktuellt just nu och i SVE2 blir fokusområdet litteraturhistoria i väst-

världen eftersom det är här lärarna undervisar och här eleverna lever.  

Samtliga informanter försöker ändå få in andra författarskap när de väljer ut skönlitteratur 

av internationella författarskap. Dock verkar lärarnas val ändå kretsa kring Europa, Nordame-

rika och Sydamerika. En del informanter har fått med sig inslag av asiatiskt eller afrikanskt 

författarskap. I dessa fall blev det tydligt att lärarnas användning av noveller bär på största 

andelen författarskap med andra etniska och kulturella bakgrunder än de västerländska. Urvalet 

romaner tenderar däremot att bli väldigt homogent. 

Enligt elevrespondenterna tenderar litteraturvalet kring minoritetsgrupper att handla om 

en specifik grupp människor och en specifik tidsperiod: judar och andra världskriget. L3 berät-

tade att hen bott och arbetat i norra Sverige där hen själv läst om samer och tornedalingar men 

att detta inte direkt varit något som hen tagit med i sin undervisning. Hen har däremot använt 

sig av poesi från samiska författare. L4 tänker inte på att försöka få in minoritetsgrupper i sin 

litteraturundervisning. Skulle en av de författare hen tar upp i undervisningen komma från nå-

gon minoritetsgrupp är detta inte något hen haft i åtanke vid planeringen. 

L2 uppgav att hen försöker hitta litteratur som hen tror att eleverna inte tidigare läst eller 

brukar läsa. L4 uppgav att hen tycker om att ta med kontroversiell skönlitteratur vilket enligt 

hen själv uppskattas av eleverna. L3 berättade att eleverna gärna ville veta att berättelserna som 

de läser är sanna och att de föredrar dokumentärromaner framför fiktiva berättelser. 
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6 Diskussion  

I följande avsnitt kopplar jag resultaten till teorin och bakgrunden, diskuterar problematiken 

med att det mestadels är västerländsk skönlitteratur i undervisningen och att de svenska mino-

riteterna inte får särskilt stort utrymme. Sedan följer en diskussion om skapandet av interkultu-

rella miljöer genom skönlitteratur och en diskussion om vilken betydelse skolbiblioteket har. 

Därefter följer en avslutande diskussion med slutsatser och förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Koppling till teori och bakgrund 

Skönlitteraturen i undervisningen hos de intervjuade lärarna har använts som ett medierande 

redskap för att komma närmare en viss kunskap. Lärarna har använt sig av främst romaner och 

noveller för att genom litteraturhistoriska verk låta eleverna söka kunskap om olika epoker. 

Romanerna har också använts som ett redskap för att eleverna ska få ett vidgat perspektiv på 

samhället eller få möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom det eleverna visat intresse för. 

Klassiker har använts för att lära sig mer om det västerländska samhällets historia och dystopier 

och omstridd skönlitteratur har använts för att lära sig om vad som tidigare har ansetts vara 

kontroversiellt och samtidigt har eleverna kunna koppla det till dagens samhälle. Genom de 

diskussioner lärarna haft med sina elever har de fått möjlighet att agera som handledare i mötet 

med omvärlden. Baserat på vad lärarna uppgivit har eleverna fått möjlighet att visa upp sina 

egna reflektioner kring det lästa, både skriftligt och muntligt.  

För att återkoppla till ”reflektion, kunskaper och fysisk handling”138
  i teoriavsnittet ska 

eleverna genom skönlitteraturläsningen fått fördjupade kunskaper om ett ämne och fått genom 

en inre dialog och i gruppdiskussioner möjlighet att reflektera över det lästa.139 Vad eleverna 

senare väljer att göra med denna kunskap har överlåtits till dem själva. Genom att lärarna gjort 

valet att arbeta med skönlitteratur som på något sätt har ansetts vara kontroversiell alternativt 

har på något sätt givit människor en tankeställare, följer de Vygotskijs spår i att låta eleverna få 

träna på sin bearbetning och omarbetning av inhämtad information. Det här gör att eleverna inte 

riskerar att helt anpassa sig och sina åsikter efter samhällets rådande normer och värderingar. 

 

6.2 Mest västerländsk skönlitteratur i undervisningen 

I enlighet med vad som står skrivet i Lgy11 blandar lärarna kvinnliga och manliga författarskap 

i sitt arbete mot ett mer jämställt samhälle.140 Baserat på elevrespondenternas svar har lärarna 

tillsammans med sina klasser läst litteratur som kan användas i arbete om människovärde och 

jämlikhet.  

Med tanke på att både hatbrotten och diskrimineringen av vissa minoriteter i samhället 

har ökat och att en diskriminering av vissa grupper är något som verkar vara etablerat bland 

myndigheter, skola, rättsväsendet, ute på arbetsmarknaden och bland många företag (se 2.4 

                                                 
138 Säljö. Den lärande människan – teoretiska traditioner, s. 187 

139 Strandberg. Vygotskij i praktiken, s. 11 

140 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 162, 169 
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Diskriminering), saknar jag ett djupare arbete inom området i svensklärarnas undervisning. Att 

enbart arbeta med en nationell minoritetsgrupp inom en specifik tid (judar och andra världskri-

get) räcker inte för att eleverna ska få en bättre förståelse för människors olikheter eller fördju-

pad kunskap om orättvisor, hatbrott och diskriminering mot minoriteterna. Ansvaret ligger inte 

enbart hos svensklärarna på gymnasieskolan, men den här studien undersöker inte hur minori-

teter synliggörs i undervisningen på gymnasiet generellt utan hur de synliggörs inom skönlitte-

raturundervisningen. Enligt BRÅ (se 2.4 Diskriminering) har hatbrotten med antisemitiska mo-

tiv ökat och möjligtvis att det då inte räcker med att läsa och diskutera om judarna under andra 

världskriget. Här väcks dessutom frågan om varför just en minoritetsgrupp under andra världs-

kriget valts ut. 

Diskrimineringen mot de nationella minoritetsgrupperna kan vara historiskt förankrad 

och vila på gamla fördomar (se 2.4 Diskriminering) vilket gör detta till ett starkt motiv till varför 

grupperna bör lyftas fram i undervisningen. Eftersom de har funnits i Sverige under en lång tid 

kanske de kan inkluderas i litteraturhistorieundervisningen för att peka på att de inte är främ-

mande eller nya i svensk historia och kultur. I det centrala innehållet står det att eleverna ska få 

komma i kontakt med olika skönlitterära verk ”från olika tider och epoker” där informanternas 

fokus visade sig vara riktat mot det som ofta kallas den västerländska kanon där ett begränsat 

antal författare med sina verk ingår, de så kallade klassikerna.  

När jag ville ta reda på hur lärarna resonerade kring det centrala innehållet i ämnet 

svenska om ”hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället 

och hur den har påverkat samhällsutvecklingen” lät jag en sådan fråga få vara med i intervjun 

(se bilaga 1). Svaren från samtliga lärare var likartade. Lärarnas resonemang kretsade kring 

klassikerna och epokerna. Däremot uppkom några annorlunda svar där en informant svarade att 

all skönlitteratur varit delaktig, en annan informant kritiserade utformningen av det centrala 

innehållet om kravet på att eleverna ska kunna se hur ett skönlitterärt verk påverkat samhälls-

utvecklingen och en lärare valde att lyfta fram annan skönlitteratur som satir och humor som 

ett effektivt medel. 

Om de nationella minoritetsgrupperna skulle inkluderas i litteraturhistorien krävs att 

svenskläraren redan nu har en tanke om hur de ska lyfta fram minoriteterna i och med att fokuset 

nu ligger på epoker och litteraturhistoriska verk. Minoritetsgruppernas chans att synliggöras 

och bli uppmärksammade hamnar därför i ett annat sammanhang: svenskt författarskap. Utifrån 

informanternas svar var minoriteternas utrymme bland svenska författarskap och den skönlit-

teratur som lärarna brukar lyfta fram nästintill obefintligt. Författarskap från andra minoriteter 

med andra etniska eller kulturella bakgrunder hade här föga utrymme, likaså skönlitterära verk 

utanför västvärlden. Lärarna nämnde däremot att de använt skönlitteratur från andra delar av 

världen som de tidigare använt i sin undervisning och flera hänvisade till dikter, noveller och 

novellsamlingar. Detta tyder ändå på att de inte är helt låsta vid ett visst tema. 
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6.3 Skapa en interkulturell miljö genom skönlitteratur 

För att bygga interkulturella miljöer krävs det inom svenskämnet att mångkulturaliteten får sy-

nas och interagera. Mångkulturalitet är som tidigare nämnt utgångspunkten i skapandet av in-

terkulturella miljöer.141 Olikheter premieras då dessa anses bidra till en kunskapsutveckling på 

flera plan. Dessa miljöer inkluderar människor och deras olikheter samt att de utvecklas till en 

plats där fördomar och fientlighet mot människor blir mer hanterbara.142 I den här undersök-

ningen har det visat sig att den västerländska kulturen tar upp nästan hela skönlitteraturunder-

visningen och där minoritetsgrupperna inom Sverige eller väst sällan inkluderas. Liksom tidi-

gare nämnts (se 2.3 Den interkulturella skolan) skapas interkulturella miljöer där diversitet och 

öppna samtal är utgångspunkten, men eftersom det skönlitterära urvalet visade sig vara så pass 

homogent och där samtal var ett förekommande arbetssätt med litteraturen, reduceras därför 

möjligheterna för skapandet av interkulturella miljöer. Samtalen i sig minskar inte möjlighet-

erna till skapande av interkulturella miljöer. Problemet ligger snarare i att skönlitteraturen som 

samtalen har kretsat kring varit väldigt homogen.  

Flera informanter kunde medge att mångkulturalistiska inslag var en brist i undervis-

ningen. Liksom en lärare uttryckte sig, skulle bristen kunna handla om att lärarna inte upplever 

sig ha tillräckligt stor kunskap för att kunna undervisa om detta. Det här bekräftar vad som 

framkom i Shorts undersökning där han upptäckte vad lärarnas kunskapsluckor ledde till.143 

Precis som det tidigare nämnts i teoriavsnittet behöver läraren besitta en viss kompetens inom 

ämnet i syfte att uppnå ett framgångsrikt handledarskap.144 Här ska dock inte skönlitteraturens 

makt förbises. I Shorts undersökning föreslogs skönlitteratur som en väg mot kunskapsbildan-

det och bort från eventuella missförstånd och fördomar hos läsarna, dvs. eleverna och lärarna.145 

Skönlitteraturen kan som innan påvisats användas som ett redskap vid närmandet till andra kul-

turer, världar och nya kunskaper.146  

En annan lärare i den här studien var kritisk mot tidsutrymmet i undervisningen vid vux-

enutbildningen då både SVE1 och SVE2 är kurser på 100 poäng men som till skillnad från 

gymnasiet löper över en termin istället för ett helt läsår, vilket kan vara en bidragande faktor 

till det snäva urvalet av skönlitteratur. Anledningen till varför viss skönlitteratur valts bort är 

därmed inte ekonomiska tillgångar eller negativa attityder till viss litteratur som var fallet i 

Andersson och Johanssons kandidatuppsats. Samma lärare som antydde att tidsaspekten var en 

möjlig faktor, berättade att hen valde skönlitteratur efter hur gruppen såg ut. En grupp med 

många kvinnliga elever ledde till att det skönlitterära urvalet innehöll fler kvinnliga författare. 

En annan lärare tog hjälp av skolbibliotekarien som bland annat grundade sina val på vad ele-

verna visade intresse för i en litteraturenkät. Att lärare väljer skönlitteratur efter hur klassen ser 

                                                 
141 Lahdenperä. Interkulturellt ledarskap, s. 50–54 

142 Ibid., s. 32–33 

143 Short. Learning Through Literature: Historical Fiction, Autobiography, and the, s. 179–190.  

144 Säljö. Den lärande människan – teoretiska traditioner, s.189 

145 Short. Learning through litterature, s. 179–189 

146 Igland och Dysthe, s. 105–106; Andersson, s. 218 
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ut i syfte att bryta negativa konstellationer, stärka gruppdynamiken eller dylikt är inget nytt 

tankesätt. Andersson berättar om hur lärarnas litteratururval baserats på att de exempelvis vill 

stärka en grupps kamratskap eller för att skönlitteraturen passar ett visst ämnesområde som 

klassen arbetar med.147 På samma sätt kan här tänkas att en klass med viss mångkulturell diver-

sitet får läsa skönlitteratur vilken de upplever är relevant och tilltalande samtidigt som samtliga 

elever får möjligheten att se på och möta sina klasskamrater med ett vidgat perspektiv. 

 

6.4 Skolbibliotekets betydelse 

I ett av intervjufallen visade sig skolbibliotekarien ha ett stort inflytande på valen av skönlitte-

ratur. Eftersom skolbiblioteken och bibliotekarierna har en stor påverkan på elevernas prestat-

ioner och kunskapsbildande i skolan (se 2.7 Skolbibliotekets betydelse) bär de i samarbete med 

svensklärarna en viktig roll som förmedlare i det mångkulturella samhället. På den här skolan 

handlade det om att skolbibliotekarien fick i uppdrag av en svensklärare att ha ett slags bokprat 

med eleverna där hen valde ut passande skönlitteratur för just den elevgruppen. För att imple-

mentera fler mångkulturella inslag i det skönlitterära urvalet behöver därför både svenskläraren 

och skolbibliotekarien i det fallet ha interkulturalitet som utgångspunkt i sitt samarbete. 

 

6.5 Avslutande diskussion med slutsatser och vidare forskning 

Studien har visat på att arbetet med skönlitteratur utifrån ett interkulturellt förhållningssätt be-

höver utvecklas än mer, i syfte att utveckla en mer inkluderande undervisning som tydligt visar 

på ett accepterande av mångkulturalismen. Här kan också fler kategorier inom den breda defi-

nitionen av mångkultur belysas än vad den här studien fokuserat på. Ett område samtliga lärare 

har tagit till sig och utvecklat är inkluderandet av kvinnliga författarskap, vilket är en positiv 

riktning mot skapandet av en interkulturell miljö. Vad som framkommit i undersökningen är att 

den skönlitteratur som lärarna arbetar med i SVE1 och SVE2 främst kretsar kring västvärlden 

och där andra internationella influenser oftast behandlas genom noveller snarare än romaner. 

Här kan därför påstås att eleverna faktiskt kommer i kontakt med andra kulturer både inom och 

utanför väst, om än i mindre skala. Eftersom flera elevrespondenter dessutom svarat att läsning 

om olika kulturer är viktigt samt visat intresse för detta, har den här typen av skönlitteraturläs-

ning en viss relevans för dem. 

Lärarna har i studien uppvisat en viss självkritik mot sitt snäva urval av skönlitteratur 

vilket tyder på att de är eller blivit varse om sitt handlande och sina litteraturval. Liksom en 

lärare uttryckte sig skulle exkluderandet kunna vara en omedveten handling. Måhända att lä-

rarna tidigare ovetandes har uteslutit viss skönlitteratur, men de har under intervjuerna visat en 

självinsikt som visar på möjligheter för ett mångkulturellt arbetssätt med ett interkulturellt le-

darskap. 

                                                 
147 Andersson. Världen är alltid större än mina tankar – Litteraturens värden, s. 217  
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I ett fall var skolbibliotekariens kunskaper och erfarenheter av stor betydelse i det skön-

litterära urvalet vilket senare skulle presenteras för eleverna. På den skolan hade skolbibliote-

karien ett samarbete med flera svensklärare och inte enbart den lärare jag intervjuade vilket 

innebär att de litteraturval bibliotekarien gör berör ett större antal elever på skolan. Eftersom 

bibliotekariens urval berör många elever på skolan är det av särskild vikt att skönlitteraturen 

upplevs som relevant för eleverna samtidigt som urvalet ska anpassas till Lgy11. Skönlitteratu-

ren ska alltså bidra med att utveckla både ett jämställhets- och ett jämlikhetstänk samt motverka 

negativa och stereotypa fördomar som kan komma att skada andra människor. 

Genom det medierande redskapet skönlitteratur leds eleverna av berättarrösten genom 

vilken eleverna möter nya kunskapsområden som läsaren sen kan processa genom självreflekt-

ion samt diskussioner med andra elever eller lärare. Studien visar på att detta är något lärarna 

tillämpat i sin undervisning där de givit bilden av att samtal och diskussioner kring lästa roma-

ner och noveller är ett förekommande arbetssätt. Detta kan också bekräftas av elevresponden-

terna vilka svarat att de fått utrymme att reflektera över och diskutera det lästa genom både 

muntliga och skriftliga möjligheter. Eftersom dialogen är en vital övning vid elevernas kun-

skapsutveckling och sätt att möta olikheter på, blir både redskapet och arbetssättet en viktig del 

i främjandet av den interkulturella miljön. I den miljön bemöts bland annat fördomar och fient-

ligheter med kunskap och öppna diskussioner. Sådana miljöer kan därför utgöra en stabil grund 

för att motverka diskriminering. Därför bör skönlitteraturen i svenskundervisningen dels ge 

eleverna en sanningsenlig bild av bland annat de människor som idag ofta är utsatta för diskri-

minering och hatbrott i samhället, dels uppmana till samtal om problemen.  

 

6.5.1 Vidare forskning 

Jag har i denna studie belyst problematiken med att svenskundervisningen i SVE1 och SVE2 

innehåller få inslag av mångkulturalitet i skönlitteraturundervisningen. Här ges en översiktlig 

bild av den skönlitteratur som på några skolor i Gävle och Älvkarleby kommun läses idag och 

hur lärarna tolkar och tillämpar det centrala innehållet i de två undersökta kurserna. Den öppnar 

upp för fler fördjupningsområden inom forskningen om skolvärlden. Resultaten visar på att 

vidare studier inom området är nödvändiga eftersom undersökningen behandlar en problematik 

i samhället och skolan men som dessvärre ger en knapphändig information om dess utsträck-

ning. Här tydliggörs att ett interkulturellt arbetssätt är vitalt för att motarbeta negativa fördomar 

och diskriminering samt att lärare behöver bli mer medvetna om sitt arbetssätt, i det här fallet 

över sina skönlitteraturval.  

Därför skulle det vara intressant om en större kartläggning av skönlitteraturläsningen om 

Sveriges minoritetsgrupper gjordes i syfte att klargöra hur situationen ser ut i dagsläget. Får 

minoriteterna ett lika litet utrymme som i denna studie och skiljer det sig mellan de olika kom-

munerna? Skönlitteraturläsningen kan vidga en människas vyer och perspektiv på sin omvärld 

och därför vore det intressant att dessutom undersöka utsträckningen i användandet av skönlit-

teratur från internationella författarskap. Blir det, liksom i denna studies resultat, oftast väst-

världen som får representera internationalitet eller tillämpar skolorna i Sverige ett vidgat per-

spektiv på internationellt författarskap? 
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Eftersom intresset för vissa genrer och teman visat sig påverka litteraturvalen skulle det 

vara av betydelse att se hur elever och lärare ser på svenska samt andra kulturer. Med det menas 

om elever och lärare betraktar detta med intresse, vad de anser ingår inom ämnet svensk kultur 

och om minoriteterna här betraktas som en grupp från en främmande kultur. Slutligen skulle 

det vara intressant att se om vissa förändringar eller tillägg i det centrala innehållet och kun-

skapskraven kan behövas för att styra lärarnas skönlitteraturval där mångkulturalitet premieras 

i syfte att motverka segregation och främja ett mer interkulturellt landskap. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Intervjuguide 

Inledande frågor 

• Vilka ämnen undervisar du i just nu? 

• Vilka ämnen har du tidigare undervisat i? 

• Vilka kurser håller du i just nu? 

• Vilka kurser har du tidigare hållit i? 

Samtalsfrågor 

• Hur brukar din planering utifrån det centrala innehållet om skönlitteratur se ut i din 

kurs? SVE1 och SVE2 

- Med tanke på val av skönlitteratur, författare, samhällspåverkan, kultur. 

• Vad tolkar du som svenska författarskap? 

• Vad tolkar du som internationella författarskap? 

• Berätta hur du tänker när du väljer ut skönlitterära texter med avseende på svenska och 

internationella författarskap. 

• Vad för slags skönlitteratur brukar du välja när du ska undervisa om skönlitteratur som 

formats och påverkats av det rådande samhällets idéströmningar?  

- Berätta om varför du väljer just den litteraturen. 

• Vilken typ av skönlitteratur anser du har varit med och påverkat samhällsutveckl-

ingen? 

• Hur brukar ni (du och klassen) arbeta med den skönlitteratur eleverna får läsa? 

- Diskuterar eleverna det lästa, skriva något om texten eller hur arbetar ni? 

Avslutande frågor 

• Har du själv några frågor som du vill ta upp? 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 
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Bilaga 2. Elevenkät 

Information om enkäten: 

Som deltagare i denna enkät bidrar du till en undersökning vid Högskolan i Gävle om skönlit-

teratur på gymnasiala utbildningar inom kurserna Svenska 1 eller Svenska 2. Som deltagare är 

du anonym och behöver inte svara med namn eller personuppgifter. Du har möjlighet att svara 

på datorn eller mobilen. Du har inte möjlighet att ändra dina svar efter att de skickats in. Innan 

du besvarar frågorna kan du läsa ett utdrag ur det centrala innehållet om skönlitteratur för just 

din kurs. Du bör, innan du börjar, även känna till och förstå begreppen skönlitteratur, förfat-

tare och författarskap. 

 

Ur det centrala innehållet för SVE1: 

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. 

 

Ur det centrala innehåller för SVE2: 

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära 

verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. 

Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och 

samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar 

i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. 

 

Skönlitteratur 

Skönlitteratur är litteratur som är skriven med konstnärliga ambitioner och (normalt) inte en-

bart är avsedd att ge en faktabetonad verklighetsbeskrivning. Den svenska skönlitteraturen 

kan delas in i lyrik, epik och dramatik. 

Svensk ordbok 14 

 

Författare 

En författare är en person som ägnar sig åt författarskap yrkesmässigt el. på fritid. Alltså, att 

skriva litteratur. 

Svensk ordbok 14 

 

Författarskap 

Författarskap är en (skön)litterär verksamhet och produktion bedriven av viss person. 

Exempel: han tog ledigt ett år för att ägna sig åt sitt författarskap. 

Svensk ordbok 14 
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Frågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Läser du ett gymnasialt program? Om i så fall, vilket? 

3. Vilken kurs i svenska läser du? 

 

1. Vad kan du tänka dig att läsa om? 

Thrillerhistorier 

 Mysterier och otäckheter 

 Äventyr 

 Kärlek och romantik 

 Drama och relationer 

 Fantasy, magi och andra världar 

 Skräckromantik och gotisk fiktion 

 Politik 

 Andra kulturer 

 Personer som berättar om sig själv 

 Historiska händelser 

 Dagböcker och brev 

 

2. Jag tycker att läsning är…  

Ganska tråkigt. 0 – 2 – 4- - 6- - 8- 10 Rätt kul faktiskt! 

 

3. Nämn någon/några bra böcker som du har läst. 

4. Varför tycker du att de var bra? 

5. Vad, anser du, är det som gör en bok bra? 

6. Får du ofta tag i böcker du gillar? 

 

1. Vad har du läst för böcker (skönlitteratur) i den här kursen? 

2. Har du valt dem själv? 

3. Hur har ni arbetat med böckerna? 

Har ni exempelvis haft bokdiskussioner, skrivit recensioner eller läsloggar. Eller har 

ni arbetat med böckerna på något annat sätt? 

 

1. Vad tolkar du som svensk författare? 

Och vad tolkar du som en bok från Sverige? 

2. Vad tolkar du som internationell författare? 

3. Vilka kulturer i och utanför Sverige tycker du är intressanta/viktiga att läsa om? – Var-

för? 
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Bilaga 3. Klassuppsättningar 

Exempel från klassuppsättningar av skönlitteratur på gymnasieskola 1: 

Oliver Twist av Charles Dickens 

Robinson Crusoe av Daniel Defoe 

Therese Raquin av Émile Zola 

Frankenstein av Mary Shelley 

Det går an av Carl Jonas Love Almqvist 

Möss och människor av John Steinbeck 

Doktor Glas av Hjalmar Söderberg 

Främlingen av Albert Camus 

När hundarna kommer av Jessica Schiefauer 

 

Exempel från klassuppsättningar av skönlitteratur på gymnasieskola 2: 

Flugornas herre av William Golding 

Igelkottens elegans av Muriel Barbery 

Svinalängorna av Susanna Alakoski 

Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö av Håkan Nesser 

Populärmusik från Vittula av Mikael Niemi 

Högläsaren av Bernhard Schlink 

Doktor Glas av Hjalmar Söderberg 

Singoalla av Viktor Rydberg 

 

 


