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Sammandrag 
 
Denna studie undersöker skönlitteraturens potential att anamma som ett didaktiskt och 
pedagogiskt verktyg i undervisning i gymnasieskolans ämne svenska. Vidare 
undersöker studien hur litteratursamtal och ett ämnesöverskridande arbete mellan 
ämnena svenska och samhällskunskap med hjälp av skönlitteratur kan bidra till 
inkludering i det mångkulturella klassrummet. Det vill säga hur ett sådant arbete kan 
främja tolerans, ödmjukhet och nyfikenhet på andra kulturer som i sin tur kan minska 
fördomar och diskriminering i en skola som vilar på demokratisk värdegrund. Studien 
består av en kvalitativ litteraturdidaktisk undersökning där materialet används som både 
teoretisk bakgrund och analysmetod vilket analyseras genom diskursanalys. 
Undersökningen har kommit fram till att litteratursamtal och ämnesöverskridande arbete 
i skola och undervisning är gynnsamt av många anledningar, bland annat ur ett 
perspektiv att applicera det lästa i en större kontext vilket kan gynna arbetet i riktning 
mot att fostra morgondagens demokratiska medborgare. På så sätt kan skönlitteraturen 
fungera som ett verktyg och medel som har potential att främja inkludering i dagens 
mångkulturella skolor.   
 
Nyckelord: Skönlitteratur, mångfald, mångkultur, interkulturalitet, inkludering, kanon, 
västerländsk kanon. 
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1. Inledning 
Gymnasieskolans läroplan åsyftar att den svenska skolan ska vila på en demokratisk grund 
som bland annat avser alla människors lika värde och människolivets okränkbarhet 
(Skolverket, 2011). I Inkludering – möjligheter och utmaningar (2014) klargör författarna 
Margareta Sandström, Lena Nilsson och Jonas Stier att dagens skola är globaliserad och 
mångkulturell, som Sverige i helhet (2014:205). Detta är ett faktum som uppmärksammas 
alltmer av lärare, politiker och forskare. Den ökade mångfalden ställer nya kompetenskrav 
och genererar nya pedagogiska möjligheter men likväl nya infallsvinklar för lärare att vara 
medvetna om i en pedagogisk praxis (2014:205). Lärare idag måste allt mer, på ett bredare 
och djupare plan, förhålla sig till frågor om kultur, kulturskillnader samt kunskaper om ett 
interkulturellt förhållningssätt. Att delta i samhället som demokratiska medborgare innebär att 
elever i dagens skola bör tränas i att möta och bemöta nya perspektiv. 
 
Dagens samhälle och skola präglas av stor mångfald av kulturer och etniciteter, även om det 
inte är nya företeelser, är det angeläget och relevant att diskutera då det är en verklighet som 
finns. Skolan är kanske för några av dagens unga den plats där de möter olika bakgrunder och 
etniciteter som de på sin fritid annars inte möter. Detta kan vara bakgrund till dispyter och 
motsättningar. Vi måste börja inta ett större interkulturellt förhållningssätt i dagens skolor. 
Detta är utmaningar som i synnerhet i framtiden inte bör ses som utmaningar utan som ett 
naturligt förhållningssätt för alla lärare. Det är angeläget för alla elever och lärare att integrera 
och inkludera i en värld som består av likheter och olikheter. 
 
Denna studie är en kvalitativ litteraturdidaktisk undersökning, som utifrån redovisad 
forskning (se kapitel 2 samt avsnitt 3.1–3.3.4) undersöker skönlitteraturs potentiella potential 
som verktyg i skola för att jobba för inkludering i det mångkulturella klassrummet. 
Undersökningen består i att diskutera om skönlitteraturens potential kan fungera som ett 
medel att främja inkludering och minska fördomar och diskriminering av andra människor 
och om det går att nå dithän genom att applicera didaktiska infallsvinklar, förslagsvis via ett 
ämnesöverskridande arbete mellan svenskämnet och samhällskunskap i gymnasieskolan, som 
innehåller litteratursamtal. Undersökningen kommer även att diskutera om kanoniserad 
västerländsk skönlitteratur är fördelaktigt att anamma i undervisningen för att skapa 
inkludering och ett interkulturellt förhållningssätt eller om det behövs ett bredare urval.  
 
Undersökningen ska förhoppningsvis bidra till att påvisa och generera perspektiv på hur 
skönlitteratur kan fungera som ett didaktiskt och pedagogiskt verktyg i undervisning i en 
mångkulturell skola. Detta är angeläget och relevant att diskutera, då det enligt min mening 
behövs större förståelse för skönlitteraturens mångfasetterade kunskapsbank som kan 
användas för att skapa ett interkulturellt förhållningssätt. Ambitionen är att ge ett praktiskt, 
orienterat och didaktiskt förslag på hur skönlitteratur kan appliceras i gymnasieskolans 
undervisning.   
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1.1  Syfte  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka och analysera hur skönlitteratur kan användas 
och appliceras i skolan som ett didaktiskt verktyg och läromedel via ett ämnesöverskridande 
arbete innehållande litteratursamtal, mellan ämnena svenska och samhällskunskap på 
gymnasiet. Vidare undersöker studien hur skönlitteratur kan främja och verka för inkludering 
i det mångkulturella klassrummet. Syftet är också att undersöka skönlitteraturens potential att 
fungera som ett verktyg genom att elever tränas vidga sina perspektiv och erövra en större 
förståelse av andra kulturer utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Vidare diskuteras valet 
av litteratur som inte endast präglas av kanoniserad västerländsk litteratur utan av ett bredare 
urval. Alltså hur det skönlitterära arbetet kan gagna skola och undervisning genom att arbeta 
mer mångkulturellt.  
 
1.2  Frågeställningar 

• Varför använda skönlitteratur i undervisning på gymnasiet – vilket syfte och vilken 
roll har den? 

• Hur kan skönlitteratur användas för en mer inkluderande undervisning och skapa ett 
interkulturellt förhållningssätt? 

• Hur skapar vi läsintresse och läsglädje med hjälp av skönlitteratur?  
 
1.3  Disposition 
Denna undersökning består av fem kapitel. I första kapitlet presenteras en introduktion till 
studiens uppkomst och dess aktualitet och sedan introduceras denna studies syfte och 
frågeställningar (se avsnitt 1.1 och 1.2). Kapitel 2 behandlar studiens bakgrund och 
presenterar de centrala innehållen och kunskapskraven för gymnasieskolans ämne svenska 
med dess delkurser 1, 2 och 3 (se avsnitt 2.1 och 2.1.1). I avsnitt 2.2 och 2.2.1 presenteras den 
mångkulturella skolan, nyanlända i skolan och skolans uppdrag och förhållningssätt till detta 
samt vad det innebär. Avsnitt 2.3 och 2.4 redogör för vad ett interkulturellt arbetssätt i skola 
och utbildning innebär för elevers fortsätta skolgång som också får konsekvenser för 
elevernas liv i allmänhet. Kapitel 3 behandlar undersökningens teori och metod. I det kapitlet 
(avsnitt 3.1) presenteras var materialet kommer att behandlas. Kapitel 4 presenterar studiens 
resultat som i kapitel 5 följs av diskussion samt förslag till vidare forskning i avsnitt 5.3.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras Skolverkets (2011) kunskapskrav för ämnet svenska. Vidare 
presenteras skolans värdegrund och det demokratiska uppdraget (Skolverket, 2011). Därefter 
ges en historisk aspekt på skönlitteratur och västerländsk kanoniserad litteratur, vidare förs 
resonemang om skönlitteraturens makt och potential i arbete för att främja inkludering i de 
mångkulturella klassrummen.  
 
2.1 Gymnasieskolans styrdokument  
Skolans värdegrund genomsyrar alla årskurser och nationella gymnasieprogram. Skolan ska 
vila på demokratisk grund, vilket är det primära som betonas. Vidare framhålls det under 
rubriken ”1 Skolans värdegrund och uppgifter” att utbildning och undervisning ska förmedla 
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna samt för de grundläggande demokratiska 
värderingarna som det svenska samhället vilar på (Skolverket, 2011:5). Under rubriken i 
läroplanen (Gy11) ”Förståelse och medmänsklighet” skriver Skolverket:  
 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 
utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling (Skolverket, 2011:5). 

 
Skolverket förmedlar att alla tendenser som på något sätt överträder ovanstående 
demokratiska värden med diskriminering, främlingsfientlighet och/eller intolerans ska hindras 
och bemötas med kunskap, diskussion och aktiva insatser (Skolverket, 2011:5). Skolverket 
uppmärksammar vikten av ödmjukhet och tolerans inför kulturell mångfald, i synnerhet i och 
med det svenska samhällets internationalisering och rörlighet över nationsgränser (Skolverket, 
2011:5). Detta ställer krav på människor och inte minst skolan, som den sociala och kulturella 
mötesplats den är, att inte blunda inför. Skolverket lyfter fram, som något viktigt, att elever 
utvecklar sin förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald 
(Skolverket, 2011). Skolverket belyser även att en djupgående kännedom om Sveriges kultur 
och historia är något viktigt för elever att tillägna sig kunskap om (Skolverket, 2011). 
Skolverket skriver att skolan ska bidra till att elevers identiteter synliggörs, vilket handlar om 
att inte endast belysa det svenska utan också det nordiska, det europeiska men även i högsta 
grad - det globala (Skolverket, 2011:5). Det ena ska inte utesluta det andra och vidare 
presenterar Skolverket att skolan ska vara öppen och uppmuntra skilda uppfattningar 
(Skolverket, 2011).  
 
Under rubrik ”2 Övergripande mål och riktlinjer” framför Skolverket, angående skolans 
värdegrund, att varje elev ska kunna använda facklitteratur, skönlitteratur eller övrigt 
kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje (Skolverket, 2011:9). Ytterligare 
presenteras det att elever ska tillägna sig kunskaper om och insikt i centrala delar av det 
svenska, nordiska och västerländska kulturarvet. Till sist beskrivs det i de grundläggande 
demokratiska värdena att skola och undervisning ska vila på de mänskliga rättigheterna; 
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människolivets okränkbarhet, individens integritet, människors lika värde samt jämställdhet 
och solidaritet mellan människor (Skolverket, 2011:11). 
 
2.1.1 Ämnet svenska 
Nedan framgår vad som ingår i det centrala innehållet för ämnet svenska 1, 2 och 3 i 
gymnasieskolan. Viktigt att belysa är att det endast är sv1 som är gymnasiegemensam kurs på 
alla program, sv2 och sv3 är gymnasiegemensam kurs på alla högskoleförberedande program 
(Skolverket, 2011: 169). Denna studie fokuserar inte på att närmare belysa en av dessa 
delkurser utan gör en undersökning på ett generellt plan för skola och undervisning. Vad som 
innebär med gymnasiegemensamma kurser förklaras lite närmare i avsnitt 3.3.2.  
 
Ämnet svenska är uppdelat inom språk och litteratur. Angående litteratur framgår det enligt 
Skolverket att människan genom och med hjälp av skönlitteraturen lär känna och får kunskap 
om sig själv, sina medmänniskor och sin omvärld. Vidare skriver Skolverket att ämnet 
svenska ska bidra med att elever genom skönlitteratur ges möjlighet att upptäcka det 
särskiljande liksom det allmänmänskliga i tid och rum (Skolverket, 2011:160). Därutöver 
skriver Skolverket följande: 
 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur /.../ 
som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 
föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv 
(Skolverket, 2011:160). 

 
Det är betydelsefullt att lyfta fram att Skolverket poängterar att elever ska tillägna sig 
kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt 
förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang (Skolverket, 2011:161). Därför undersöker denna 
studie om ett ämnesöverskridande arbete mellan ämnena svenska och samhällskunskap utifrån 
skönlitteratur kan underlätta arbetet med det lästa i syfte att sätta det i ett sammanhang. 
 
I läroplanen för Gy11 framgår det i det centrala innehållet följande punkter för respektive 
kurs. Detta är inte alla punkter som står i respektive kurs utan det är de punkter som jag anser 
är relevanta för denna undersökning gällande litteratur.  
 
Svenska 1:  

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer  
(Skolverket, 2011:162). 
 
Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur 
och teater samt i film och andra medier (Skolverket, 2011:162).  
 
Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om 
och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor  
(Skolverket, 2011:162).  
 
Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel 
ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder 
till olika former av språklig variation (Skolverket, 2011:162).  
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Svenska 2:  

Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. 
Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till 
dessa texttyper (Skolverket, 2011:169).  

 
Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, /.../, 
från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen 
mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteratur har formats av förhållanden 
och idéströmningar i samhället och hur det har påverkat samhällsutvecklingen  
(Skolverket, 2011:169). 
 
Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning 
(Skolverket, 2011:169).  
 
Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och 
dialekter (Skolverket, 2011:169).  

 
Svenska 3:  

Läsning och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, samanställning, 
sammanfattning och källkritisk granskning (Skolverket, 2011:176).  

 
Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon 
aspekt av svenskämnet (Skolverket, 2011:176).  

 
Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genren prosa, lyrik och dramatik. 
Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. 
Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg (Skolverket, 2011:176).  
 
Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring 
(Skolverket, 2011:176).  

 
Ovanstående redogörelse visar att skönlitteratur förvisso får relativt mycket plats i 
undervisning utifrån vad ämnet svenska ska syfte till, däremot är det som tidigare nämnts 
endast svenska 1 som är gymnasiegemensam kurs oavsett program.  
 
2.2 Den mångkulturella skolan 
Detta avsnitt undersöker vad begreppet ”mångkulturell skola” egentligen innebär då man idag 
använder det som ett vedertaget begrepp. 
 
Eva-Stina Hultinger och Christer Wallentin diskuterar i boken Den mångkulturella skolan 
(1996) hur unga människor idag präglas av sin sociala och kulturella bakgrund. Författarna 
belyser exempelvis hur skolor kan arbeta och tänka i undervisning, i den mångkulturella 
skolan. De redogör för Vygotskijs (1896-1934) teori att det är i samspel med andra människor 
man kan omforma sina kunskaper och aktivt delta i undervisning (1996:82). De förespråkar 
således ”det dialogiska klassrummet”, där läraren i samtal med eleverna stöttar istället för att 
styra och dominera dessa klassrumsdiskussioner. Hultinger och Wallentin menar att 
undervisning där elever får rika möjligheter att uttrycka sig muntligt i ett kunskapssökande, är 
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berikande i det mångkulturella klassrummet, där behovet av att utgå från elevers 
referenspunkter motiveras (1996:84). 
 
Det är alltså önskvärt att en skola visar ödmjukhet och respekt i förhållande till elevers 
tidigare erfarenheter och kunskaper, exempelvis att som författarna poängterar att synen på 
samhällsorienterande ämne kan skilja sig åt på många olika punkter i olika kulturer 
(1996:103). Eleverna behöver utveckla förståelse för att det finns olika sätt att tänka och 
uttrycka sig på beroende på språk och kultur, och på grund av detta bör utveckla förmåga till 
empati och kreativitet – att det inte alltid finns ett rätt svar på ett problem (1996:104). Det 
handlar om att skola och undervisning inte framför endast en kultur eller ett lands världsbild 
som utgångspunkt för samtal, där vissa elever får sin världsbild rubbad av majoritetens syn 
och förhållningssätt.  
 
Hultinger och Wallentin (1996) menar att det är lärarens uppgift och uppdrag att anamma ett 
förhållningssätt som i undervisningen rymmer, tillåter och förenar olika perspektiv. Det 
handlar exempelvis om allmänna livsåskådningsfrågor, vilket är avgörande för att elever, 
oavsett bakgrund, ska kunna växa och utveckla en trygg identitet (1996:104). De menar att 
detta kan ske genom att eleverna uppmuntras att tänka högt, och blir varse att det finns fler än 
ett sätt att tänka på (1996:104). De menar vidare att det bör ses som värdefullt att få insyn i 
flera kulturer och tankebanor och att det bör ses som berikande ur många aspekter. 
Kulturkompetens menar författarna kan leda till en större förståelse för andra människor och i 
sin tur större tolerans för olikheter (1996:104). Detta bör ses som berikande dimensioner i 
identitets- och kunskapsutvecklingen (1996:105). Hultinger och Wallentin belyser att det 
mångkulturella samhällets framtida öde ligger i människors förmåga att kommunicera och 
förstå varandra över kulturgränser (1996:104). Här har skolan ett stort ansvar att inte skilja på 
skolkultur och den kultur som elever kommer ifrån – då tenderar skola och undervisning bli 
abstrakt och främmande (1996:193).  
 
2.2.1 Nyanlända i skolan 
Detta avsnitt ger en kort introduktion och bakgrund om nyanlända i skolan.  
 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning Utbildning för nyanlända elever - rätten till en god 
utbildning i en trygg miljö (2009:3) visar att det finns brister i arbetet med nyanlända. Det 
handlar om hur elever från olika bakgrunder ges förutsättningar att lyckas i skolan där de inte 
exkluderas. Alternativt att utbildning brister i att inte utgå från individernas olika erfarenheter 
och den svenska normen blir referenspunkt för alla elever. Denna problematik visar sig även i 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning några år senare - Utbildningen för nyanlända elever 
2014. Denna redogörelse är ett kvitto på att det fortfarande behövs arbete kring och om detta. 
Begreppet nyanlända elever definierar Skolinspektionen som ungdomar som anlänt och 
påbörjat sin skolgång efter den tidpunkt då skolplikten normalt inträder (2014: Bilaga 4). 
 
Anders Andersson, Sara Lyrenäs och Lina Sidenhag redogör för och beskriver i Nyanlända i 
skolan - Myndigheters ansvar och elevers rättigheter (2017) vad den ökade invandringen av 
unga innebär i det svenska samhället och inte minst för skolan. Sverige har historiskt sett en 
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lång tradition av invandring. Trots detta menar författarna att det är först nu ämnet fått 
aktualitet i och med det stora mottagandet av asylsökande till Sverige år 2015 (2017:17). 
Detta kom att innebära stora utmaningar för lärare i dagens skola.  
 
Bristerna som Skolinspektionen (2009) nämner handlar bland annat om att 
kunskapsutveckling, för de ungdomar som inte integreras i skolan, kan utebli. Det handlar 
om, som författarna nämner, att ansvaret hamnar på enskilda lärare angående mottagande, 
men även undervisning (2017:17). Detta framgår också i Skolinspektionens 
kvalitetsgranskning år 2014 som visar att mottagande och undervisning fortfarande är ett 
aktuellt problem. Skolinspektionen menar att undervisning dessvärre är beroende av enskilda 
lärares arbete och inte av ett gemensamt ansvar(2014:8). I och med det som redovisats ovan 
kommer denna undersökning diskutera om man genom att jobba med skönlitteratur på ett 
ämnesöverskridande sätt kan engagera fler lärare att blir delaktiga i arbetet. 
 
Skolinspektionen skriver ytterligare att det är av stor vikt att lärare har goda insikter i 
ämnesdidaktik, att anamma en undervisningsstruktur som gynnar alla elever (2009:24). De 
framför även vikten av att fokuserar på att skapa ett klassrum som präglas av dialog och 
interaktion. Skolinspektionen presenterar ett förhållningssätt att anamma angående 
inkludering och menar att det är skolans uppgift att anpassa sig efter elevers behov och 
förutsättningar och inte tvärtom (2009:25). De förstår förvisso att det är en utmanande 
praktik, men en praktik att eftersträva. Skolinspektionen (2009) förklarar att det finns 
tendenser att skolor i många fall, tvärtemot sitt uppdrag, bidrar till att cementera särskiljande 
och segregering (2009:6). I många fall angående elevers framgång och resultat, i bland annat 
ämnet svenska, visar ett samband mellan ”svensk respektive utländsk bakgrund” (2017:18).  
 
2.3 Den inkluderande skolan 
Detta avsnitt beskriver begreppet inkludering och hur det kan förstås i skola och undervisning. 
 
Margareta Sandström, Lena Nilsson och Jonas Stier förklarar i Inkludering – möjligheter och 
utmaningar (2014) att inkludering vanligtvis handlar om att en minoritet av människor ska 
inkluderas. De menar att begreppet inkludering likväl som begreppen demokratiska värden 
samt social rättvisa bör vara självklara målsättningar i skola och undervisning. Parallellt med 
att detta är rimliga mål att eftersträva är det samtidigt inte helt oproblematiskt. Författarna 
förklarar att i FN deklarationen år 1948 angående mänskliga rättigheter, har begreppet 
inkludering implicit förespråkats (2014:12). I och med Jomtiendeklarationen (Unesco 2009) 
år 1990 utformades agendan ”Education for All” med dess konventioner och som mål att få 
effekt på nationell-, samhällelig- och på klassrumsnivå (2014:12).  
 
Författarna menar att begreppet inkludering är laddat och tolkningsbart på många sätt 
(2014:11). Sedan 1950-talet har begreppet använts i USA i syfte att bekämpa diskriminering 
på grund av hudfärg (2014:11). Förvirringen handlar att det inte diskuterats på ett tydligt sätt 
distinktionen mellan begreppen inkludering och integrering. Begreppet integrering har 
använts för att beskriva inkludering (2014:11). Författarna hävdar att begreppet kan vara 
laddat och förvirrande av den anledningen att det inte nämns vare sig i skolans styrdokument 
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eller i skollagen (2014:12). Av den anledningen är det angeläget att i denna undersökning 
belysa och göra det till ett vedertaget begrepp som medvetandegör dess innehåll och innebörd. 
Författarna förklarar att det nu i Sverige görs en distinktion mellan dessa två begrepp. 
Integrering avser verksamhet där alla elever välkomnas, dock utan att undervisningen 
förändras eller anpassas så att alla har möjlighet till lärande, samt känsla av delaktighet. 
Begreppet inkludering avser att undervisningen överensstämmer med alla elevers behov - att 
inkludering förutsätter en anpassning på individnivå (2014:12).   
 
Sandström, Nilsson och Stier beskriver ett kommunikativt redskap för inkludering i 
undervisningen (2014:13). De refererar till Skolverket i Lgr11, att lärare tillsammans med 
elever öppet ska diskutera skiljande värderingar och uppfattningar (Skolverket, 2011:12). Det 
är betydelsefullt att diskutera detta och tillägna sig en förståelse om människors olika 
uppfattningar och värderingar om världen. Detta i sig låter som något självklart, men det är 
något som behövs diskuteras och är ett viktigt element att belysa i skolans undervisning. 
 
Elevers olika sociokulturella bakgrunder och värderingar, likväl olika syn om vad som utgör 
god litteratur, har enligt Sandström, Nilsson och Stier betydelse för kommunikation mellan 
lärare-elev (2014:14). De menar att det invanda mönstret gör det lättare att bekräfta elever 
som liknar en själv sociokulturellt (2014:14). Det är därför betydelsefullt att lärare tillägnar 
sig en större sociokulturell repertoar samt förmåga att bejaka alla elevers verklighet 
(2014:14). Detta kommer denna studie senare att ytterligare gå in på (se kapitel 3 om teorier). 
Författarna förklarar att det är vanligt att lärare ofta står inför pedagogiska flerkulturella 
dilemmasituationer, även över sin egen förmåga att inkludera (2014:243). Skola och 
undervisning behöver således erbjuda ett inkluderande klassrum, vilket är ett första steg till att 
fler elever får utrymme att uttrycka känslor och tankar. Skolan ska vara ”en skola för alla”, 
där alla elever inkluderas, ur en socioekonomisk- och ur en mångkulturell aspekt (2014:25). 
Sandström, Nilsson och Stier menar att de flesta lärare förhoppningsvis har som ambition, att 
utifrån läroplanen, arbeta för att elever uppmuntras att utveckla och behålla sin flerkulturella 
identitet.  
 
Författarna påpekar en förståelse att det för lärare kan vara ett långt steg att gå från tanke och 
ambition till att faktiskt frambringa en undervisning som möjliggör detta (2014:243). De 
menar att det saknas kunskap om hur detta didaktiskt kan genomföras i undervisningen. Detta 
är vad denna studie undersöker; skönlitteraturens potentiella potential som verktyg att jobba 
för inkludering i det mångkulturella klassrummet. Skolverkets kvalitetsgranskning år 2014 
slår fast sin ståndpunkt att en breddad didaktisk kompetens samt genom ett inkluderande 
förhållningssätt - kommer alla elever till del (2014:33). Eftersom vi människor är kulturella 
och tänkande varelser, kategoriserar vi medvetet och omedvetet andra människor och 
företeelser i vår omgivning och tillskriver dem egenskaper och kulturella egenheter 
(2014:261).  
 
Kategoriseringarna kan handla om förutfattade meningar, stereotyper och fördomar, att dela 
in grupper av människor utifrån utseende, hudfärg, språk, etnicitet, kulturell, religiös eller 
social bakgrund, är enligt författarna, en tidlös såväl som en universell företeelse (2014:260). 
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Dessa indelningar kan härledas från fördomar för vad som är en normalitet eller icke-
normalitet utifrån en given grupp – vilket i sin tur skapar en uppdelning av ”vi och dem” 
mellan grupper. Tillskrivningar mot den egna gruppen tenderar att vara mer positivt laddad än 
till den grupp som avviker, då de avviker från den dominerande normen (2014:261). Det 
behövs en medvetenhet om skeva kategoriseringar och det är viktigt för att kunna bedriva god 
undervisning. Det handlar om en undervisning som ifrågasätter könsordningar, 
heteronormativitet eller vardagsbeteende för att på så sätt bryta normer, skeva indelningar och 
förväntningar på elever, annars är resultatet att lärare förväntar sig att vissa elever ska vara på 
ett särskilt sätt eller kunna/inte kunna vissa saker. Ett sådant förhållningssätt främjar inte en 
god undervisning eller inkludering. Denna studie undersöker en väg att uppnå ett rättvisare 
och ett mer demokratiskt klassrum. 
 
Författarna beskriver att inkludering bör betraktas som handlingar som i sin tur bidrar till 
demokratiska relationer mellan individ och grupp (2014:264). Dessa handlingar innehåller 
dels pedagogiska arbetssätt, dels övergripande förhållningssätt till eleverna. Exempel på hur 
dessa handlingar kan genomföras diskuteras senare i denna studie, via ett ämnesövergripande 
arbete och via litteratursamtal. En intressant paradox vid arbetet med inkludering är, att även 
om det i sig låter självklart, finns blinda fläckar att synliggöra och vara medveten om. 
Författarna förklarar att dessa fläckar handlar om kulturell hemmablindhet och normativism 
(2014:267). De förklarar vidare att inkludera, tenderar att exkluderar en del. Inkludering 
fastslår att det finns en grupp som är utanför gemenskapen, d.v.s. är exkluderade. Vidare, att 
det endast är de som är exkluderade som kan inkluderas. Initialt vid tal om inkludering 
stämplas en del till att inte tillhöra normen (2014:268). Detta är ett perspektiv att vara 
medveten om, eftersom när man är medveten kan man arbeta på ett mer medvetet sätt. 
Exkludering kanske helt kan undvikas om man regelbundet arbetar för och utgår från olika 
kulturer och förhållningssätt i undervisning. 
 
En som bekräftar Sandström, Nilsson och Stiers (2014) definition och betydelse av begreppet 
inkludering är Stephan Rapp i kapitlet ”Skolans lagar och förordningar – det legala 
ramverket” i Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare (2014: 657-658). Rapp diskuterar 
skolans värdegrund; att grundläggande demokratiska värderingar är det som skolväsendet 
vilar på (2014:657). Utifrån detta förklarar han att det centrala i en sådan värdegrund är att 
skola ska vara ”en skola för alla”, precis som Sandström, Nilsson och Stier (2014) förklarar 
ovan i detta avsnitt. En relevant bas i ”en skola för alla”, d.v.s. elevers rätt till likvärdig 
utbildning, är begreppet inkludering (2014:658). Rapp menar att inkludering handlar om att 
alla elever ska få möjlighet till undervisning i gemenskap och inte exkluderas till separata 
grupper som inte inkluderas med skolan som helhet (2014:658). En annan som diskuterar 
begreppet inkludering i samma antologi som Rapp är Lisa Asp-Onsjö i kapitlet 
”Specialpedagogik i en skola för alla – att arbeta med elever ” (2014:379–394). Hon förklarar 
på samma sätt som tidigare författar i detta avsnitt att inkludering har ett starkt samband till 
idén om ”en skola för alla” (2014:381). Däremot poängterar Asp-Onsjö, till skillnad mot vad 
Sandström, Nilsson och Stier (2014) förklarar angående begreppet inkludering i detta avsnitt, 
att även inkludering kan handla om att elever per definition är inkluderande i klassen dock 
utan att de nödvändigtvis anpassas till den aktuella undervisningen (2014:382). Det 
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författarna däremot är rörande överens om är att alla elever i skola och utbildning, oavsett 
behov eller bakgrund av olika slag, ska få möjlighet att känna tillhörighet och gemenskap i 
hela skolans verksamhet.  
 
2.4 Interkulturellt förhållningssätt 
Detta avsnitt skildrar hur ett interkulturellt förhållningssätt kan förstås och appliceras i 
undervisning.  
 
Sandström, Nilsson och Stier (2014) reder ut begreppet interkulturell och menar att det 
signalerar ett samspel som består av ömsesidighet mellan kulturer. Detta till skillnad mot 
begreppet mångkulturell som istället beskriver ett tillstånd och tar fasta på själva förekomsten 
av olika kulturer i en given kontext (2014:205). Den interkulturella pedagogikens mål är att 
dekonstruera och problematisera de västerländska dikotomier som handlar om vårt sätt att se 
på kunskapsbildning och tänkande. Det handlar bland annat om att motverka kulturalisering, 
exkludering och stigmatisering av människor och att påvisa människors lika värde. 
Författarna menar dock att detta dessvärre ser annorlunda ut när det väl gäller dess praxis i 
undervisning (2014:206). Författarna beskriver, som tidigare nämnt (se avsnitt 2.3) att det 
finns blinda fläckar som präglar ett interkulturellt förhållningssätt i undervisning. 
 
Sandström, Nilsson och Stier klargör även att det dessvärre inte räcker med en lärares 
välvilliga inställning mot andra kulturer, utan det krävs mer än så för att skapa ett 
interkulturellt förhållningssätt i sin undervisning. De refererar till Banks (2007) fem 
dimensioner för lärare att anamma i sin undervisning för ett interkulturellt förhållningssätt: 1: 
innehållsintegrering; ämnesinnehåll utifrån olika kulturer i undervisningen, 2: konstruktion av 
kunskap; hur kunskap konstrueras påverkas av implicita, kulturella antagande, referensramar 
och perspektiv, vilket läraren hjälper eleverna att förstå, 3: reducering av fördomar; genom 
metoder och material i undervisningen hjälper eleverna att skapa positiva attityder mot andra 
grupper, 4: rättvisepedagogik; modifiera undervisningen så att alla elever oavsett kultur, språk 
eller social bakgrund får goda lärandemöjligheter, 5: möjliggörande skolkultur; skolkulturen 
transformeras till elever upplever att de har samma status (2014:248). En sjätte dimension kan 
tilläggas som handlar om icke-språkliga uttryck, exempelvis gester och ansiktsuttryck, om hur 
dessa kan påverka elevers sociala identitet och kulturella inflytande (2014:248).  
 
Författarna sammanfattar att det i grund och botten handlar om en demokratisk grundsyn, 
jämlikhet, jämställdhet, likvärdighet och tolerans samt om mångfald i skola och undervisning. 
Dessa sex dimensioner kan vara lämpligt för lärare att anamma i undervisning och vid 
interaktion med elever. Skolverkets kvalitetsgranskning Utbildning för nyanlända elever - 
rätten till en god utbildning i en trygg miljö (2009:3) diskuterar även begreppet interkulturell 
pedagogik och förhållningssätt och menar att det bör appliceras på och genomsyra all 
undervisning. De menar att interkulturell kompetens är ett absolut krav i en mångkulturell 
skola (2009:25). Vidare föreslår Skolinspektionens rapport att lärare behöver tillämpa olika 
undervisningsmetoder, väcka elevernas nyfikenhet samt utveckla förmåga att ”kontextualisera 
stoff”. Likaså att spinna vidare på elevers egna idéer och åsikter (2009:25). Utifrån detta 
kommer jag att diskutera ett förslag till det ovan nämnda, samt diskutera litteratursamtal och 
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ett ämnesöverskridande arbete med skönlitteratur som redovisas längre fram i denna 
undersökning (se avsnitt 3.3.3 och 3.3.4). 
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3. Teori och metod 
Det bör påpekas att det i denna studie finns en tydlig distinktion mellan studentuppsatserna 
och teoretikerna som presenteras i detta kapitel då det är teoretikerna som utgör den främsta 
basen. Materialet som denna undersökning består av används som både teoretisk bakgrund (se 
kapitel 2) och analysmetod (se avsnitt 3.1–3.3.4). Materialet består av teoretiker, 
litteraturdidaktiker och pedagoger med sina vetenskapliga avhandlingar, ämnesdidaktiska 
böcker och artiklar angående skönlitteratur och dess plats i skola och utbildning. 
 
Materialet i kapitel 2 utgår bland annat från vad om framgår i Skolverkets styrdokument 
(2011) och i Gy11 angående skönlitteratur för ämnet svenska (se avsnitt 2.1 och 2.1.1). 
Vidare diskuteras och behandlas material som redogör för begrepp och aspekter om den 
mångkulturella skolan, nyanlända i skolan, den inkluderande skolan och ett interkulturellt 
förhållningssätt att applicera i skola och undervisning (se avsnitt 2.2–2.4). Det material som 
redovisas i kapitel 2 ses i ljuset utifrån teorin om ett sociokulturellt perspektiv (se avsnitt 
3.1.1) och kopplas ihop med vad forskningen säger angående skönlitteratur i skola och 
undervisning (se avsnitt 3.2–3.2.3). Därefter behandlas material som diskuterar hur 
skönlitteratur didaktiskt och pedagogiskt kan appliceras och motiveras i en undervisning som 
värnar och främjar inkludering och förståelse i vår mångkulturella skola och i vårt 
mångkulturella samhälle (se avsnitt 3.3–3.3.4). Studien riktar kritik och argument mot att 
endast anamma en västerländsk kanoniserad litteratur utifrån en personlig hypotes om att det i 
mångt och mycket kan lägga locket på för ett interkulturellt förhållningssätt i skola och 
undervisning (se avsnitt 3.2.2 och 3.2.3). Utifrån denna hypotes har material insamlats som 
diskuterar en västerländsk kanon och som befäster detta antagande (se avsnitt 3.2.2 och 3.2.3).  
 
Metoden för denna studie redogörs i avsnitt 3.4, där beskrivs även undersökningens 
analysmetod i avsnitt 3.4.1, d.v.s. med vilken metod som det insamlade materialet analyseras.  
 
3.1 Teori och tidigare forskning 
Denna studies teori utifrån den ryske psykologen Lev Vygotskijs (1896-1934) teori om ett 
sociokulturellt lärande som presenteras i Tänkande och Språk (2001). Roger Säljö bygger 
vidare på Vygotskijs teori i Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv (2000) om ett 
sociokulturellt perspektiv som kan tillämpas i undervisning (se avsnitt 3.1.1). Genom att 
framhålla det didaktiska intresset för skönlitteratur i skola och utbildning kommer avsnitt 
3.1.2 lyfta fram tidigare studentuppsatser. Dessa studenter brinner på samma sätt som jag för 
skönlitteraturens plats i skola och undervisning, därför är det intressant att undersöka hur 
blivande lärare diskuterar dessa frågor.  
 
3.1.1 Ett sociokulturellt perspektiv 
Precis som tidigare nämnts undersöker denna studie om skönlitteraturen har potential att 
fungera som ett inkluderingsverktyg genom att bland annat arbeta ämnesöverskridande mellan 
ämnena svenska och samhällskunskap. I ett samarbete mellan dessa ämnen tränas eleverna att 
applicera det lästa i ett större sammanhang. I syfte att främja ett interkulturellt förhållningssätt 
i undervisning kan innehållet i litteratursamtal möjligtvis möjliggöra detta. I och med detta 
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utgår denna undersökning från Vygotskijs teori om ett sociokulturellt lärande. Vygotskijs 
teori handlar om att lärande och utveckling sker i sociala sammanhang som framhåller vikten 
av interaktion och kommunikation för lärande. Enligt Vygotskij lever vi människor i en 
dynamisk sfär som är föränderlig och speglar den kultur vi för tillfället befinner oss i. Roger 
Säljö är även han, som Vygotskij, betydelsefull när det kommer till forskning kring ett 
sociokulturellt- och kulturpsykologiskt perspektiv. Perspektivet handlar om lärande och 
utveckling hos människor. Säljö belyser detta i Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt 
perspektiv (2000), han skriver:  
 

Ju mer språk, kultur och sociala faktorer spelar in på tänkande och lärande /.../, desto mindre 
rimligt är det att anta att tänkandet är uniformt över kulturer och samhällen (2000). 

 
Säljö menar att premisserna för ett sociokulturellt perspektiv angående kunskapsinlärning 
handlar om hur människor tillägnar sig och utnyttjar kognitiva resurser (2000:18). Säljö 
belyser som Vygotskij interaktionens betydelse för tillägnandet av kunskap. Genom 
interaktion och kommunikation mellan människor får kunskap liv (2000:250). Säljö 
poängterar att kunskap härstammar från insikter och byggs upp historiskt i en given kontext, 
exempelvis i ett samhälle som man blir delaktig i genom interaktion med andra människor 
(2000:21). Kunskap kan formas genom interaktion med andra människor, som i sin tur 
påverkar den enskilde individens tanke- och handlingsmässiga sfär. Vidare menar Säljö att 
kommunikation alltid bör omprövas utifrån sitt sammanhang, så att vi bättre kan tillägna oss 
kunskap. I och med att världen och vårt samhälles ständiga utveckling sätter press på att 
människor räknas fungera i demokrati innebär det att bildningsbehoven är av en annan 
dimension än tidigare (Säljö, 2000:14). Vad, hur och på vilket sätt vi tillägnar oss kunskap är i 
ständig förändring och påverkas av vilka kulturella företeelser, exempelvis idéer och 
värderingar, som är aktuell i ett visst sammanhang. Säljö använder begreppet kultur i den 
meningen att det har skapats av oss människor och finns mellan människan och omvärlden 
(2000:30). Angående litteratur förklarar han att människor måste blir bättre på att lära sig att 
tolka samt utveckla förmåga att koppla tankegångar i texter till en yttre verklighet vilket 
således är vad dagens (moderna) utbildning handlar om (2000:16).  
 
3.1.2 Tidigare examensarbeten/studentuppsatser 
Arbetena som dryftas i detta avsnitt redovisar frågor och resultat utifrån några tidigare 
studentuppsatser som belyser intresset för skönlitteraturens plats i skola och undervisning. 
Databasen som använts för att söka fram tidigare examensarbeten/studentuppsatser är DiVA 
(Digitala Vetenskapliga Arkivet) samt Google Scholar. Avgränsningen är utformad att endast 
fokusera på svenska resultat då denna studie undersöker en angelägenhet för skola och 
undervisning i Sverige, det vill säga att det är den svenska skolan som är i undersökningens 
fokus. Vidare har urvalet fokuserat på kriterier att uppsatserna ska behandla frågor som rör 
skönlitteraturens existens i skolan och undervisning samt syfte och möjligheter, d.v.s. 
skönlitteraturens självklara plats eller inte i undervisning. Utöver det har undersökningen 
fokuserat på att välja ut arbeten som på liknande sätt som denna studie tar upp frågor och 
ämnen som bland annat handlar om; ifrågasättandet av en västerländsk kanon, hur vi kan 
motivera skönlitteraturens plats i undervisning samt vad elever kan lära sig och hur 



 

14 
 

undervisning kan ägna sig åt skönlitteratur. Tidigare examensarbeten och studentuppsatser 
som istället på olika sätt motiverar en västerländsk kanon och/eller undersöker samt diskuterar 
skönlitteratur som något överflödigt som inte berikar undervisning har valts bort. Dessa har 
valts bort av den anledningen att denna uppsats fundament utgår ifrån en personlig hypotes att 
tillämpning av en västerländsk kanon inte gagnar en skola som jobbar för inkludering och i 
synnerhet inte i en mångkulturell skola. 
 
Forskning om skönlitteratur i undervisning är inte på något sätt ett outforskat område. Det 
denna studie ska undersöka och tillföra är att ge flera perspektiv och dimensioner för 
skönlitteraturens plats i undervisning som verktyg för inkludering och vad som bör beaktas 
vid urvalet och valet av skönlitteratur. Studien förflyttar frågan om att endast undersöka och 
diskutera kanons existens att belysa vad ett skönlitterärt urval som präglas av större bredd och 
vidd kan bidra med i undervisning. Det vill säga; möjligheterna att främja inkludering i det 
mångkulturella klassrummet där diskriminering och fördomar bryts och utifrån diverse 
didaktiska exempel att tillämpa för att nå dithän.  
 
Susanne Algestams uppsats Skönlitteratur i klassrummet - ”Men för det mesta blir det nog 
ändå det här vanliga svenska tyvärr” (2015) granskar utifrån ett liknande perspektiv som jag 
ifrågasättandet av en västerländsk kanon i skola och undervisning. Hon diskuterar aspekten att 
elevers bakgrund och erfarenheter bör påverka lärarens val av skönlitteratur (2015:2). Det vill 
säga att det inte endast finns europeisk skönlitteratur i urvalet. Vidare framlägger hennes 
studie att det finns mycket kvar att göra rörande ett interkulturellt förhållnings- och arbetssätt 
i skola samt att det saknas didaktiska exempel hur lärare kan jobba för just en interkulturell 
praxis (2015:3-4). Algestam diskuterar vidare att det är betydelsefullt att bli mottagliga för 
kulturell mångfald, i och med den globalisering som bidragit till ökad mångfald och 
erfarenheter hos elever i skolan (2015:5). Mottaglighet, acceptans och respekt är viktiga 
element för att inte, som Algestam menar, elever med utländsk bakgrund kategoriseras utifrån 
stereotypa antaganden angående religion, kultur och utseende (2015:5). Denna stigmatisering 
när man bemöter andra kulturer som ett problem och belastning kan få förödande 
konsekvenser för eleverna (2015:5). Ett interkulturellt arbete är ett ständigt pågående arbete, 
som inte bör vara ett isolerat moment utan bör genomsyra skolans hela verksamhet. Algestam 
belyser vikten att lärare bör bli mer införstådda vad begreppet mångfald innebär för att ens 
kunna göra väl underbyggda val utifrån ett mångfaldsperspektiv i undervisningen. Hon 
poängterar att det dessvärre är svårt om man saknar didaktiska grepp (2015:22, 25).  
 
En som motiverar skönlitteraturens plats i undervisning är Lisa Nordlén med sitt 
examensarbete Litteratur ger perspektiv på livet - En enkät- och intervjustudie om ungdomars 
läsintresse samt hur läsning kan motiveras (2008) från DiVA. Hon ger en didaktisk 
redogörelse och motiverar användningen av skönlitteratur i skola och undervisning. Nordlén 
skriver att de didaktiska aspekterna är det viktigaste att begrunda angående skönlitteratur i 
undervisning, i synnerhet frågan hur. Hon förespråkar att det lästa bör få en mening så att 
eleverna förstår varför, en av läraren vald text ska läsas (2008:32). Nordlén redovisar att en av 
de intervjuade lärarna i sin studie rekommenderar att jobba med skönlitteratur utifrån olika 
teman som ger det lästa djup, och förhoppningsvis, ökar elevernas intresse för romanen i sig 
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men även för det aktuella temat som behandlas (2008:32). Samma intervjuade lärare 
förespråkar att arbeta ämnesöverskridande. Ett sådant arbetssätt, där man i undervisning går 
ifrån att endast fokusera på en romans handling, till att istället fokusera på det som 
förmodligen är det mest väsentliga – varför den skrevs och på så vis kan koppla det till andra 
ämnen utanför svenskämnet.  
 
Ett annat examensarbete, från sökbasen Google Scholar, är Jenny Johansson undersökning 
Vad lär man sig av skönlitteratur? (2010). I den studien belyser hon den primära frågan lärare 
bör ställa sig i valet av skönlitteraturen - d.v.s. vad eleverna ska lära sig? Behållningen av 
frågan, är som hon menar, vad eleverna lär sig av skönlitteraturen oavsett traditioner eller 
former (2010:6). Johansson lutar sig mot Gunilla Molloys idé om att vägen till kunskap om 
sig själv och sin omvärld kan gå via skönlitteratur, som förtjänar större utrymme och 
betydelse i andra ämnen och inte bara svenskämnet. Johansson menar att det inte endast 
gynnar just svenskämnet utan kan och bör väva in andra ämnen (2010:31). Angående urvalet 
av skönlitteratur nämner Johansson det faktum att det i Gy11 inte specifikt uttrycks en litterär 
kanon, eller specifika kulturarvstexter som elever bör tillägna sig. Johansson skriver att 
kulturarvstexter kan ge en erfarenhetspedagogisk syn, istället för att se kanon som ett 
bildningsämne i sig (2010:31). Hon uppmärksammar, utifrån sitt intervjumaterial med 
verksamma lärare, att skönlitteraturens syfte att utveckla fantasi och kreativitet hos eleverna 
inte är det primär i undervisningen och inte heller läsning som en portal för 
kunskapsinhämtning (2010:31). Det som Johanssons undersökning kommer fram till är att 
fokus bör vara på demokratiaspekten som tar form i litteratursamtal, som blir en del av 
värdegrundsfrågor angående identitetsskapande och personlig utveckling (2010:31).  
 
Det sista examensarbetet som valts ut är: Anne-Lie Bribys examensarbetet Är det skolans 
uppgift att locka elever att läsa skönlitteratur?: En fundering om skönlitteraturens roll i 
svenskämnet (2012) från sökbasen DiVA. Hon undersöker hur stor del av undervisning som 
ägnas åt skönlitteratur, vilket visade sig vara alltför lite. Samt visar hennes studie att det inte 
finns en enighet mellan lärare angående valet av skönlitteraturer och dess innehåll att 
applicera i undervisning. Hon beskriver att skälen till varför elever ska tillägna sig 
skönlitteratur har historiskt varierat, så även innehållet. Undervisningen har gått från att 
behandla den ”rätta” litteraturen, och motarbeta den ”dåliga” - som sägs florera ute i samhället 
(2012:7). Däremot menar hon att det idag finns en osynlig kanon som eleverna, av tradition, 
ska tillägna sig. Vidare refererar hon till Magnus Persson (2012), som menar att skolans värld 
fortfarande strävar efter att elever ska tillägna sig god litteratur utifrån hypotesen om att det 
skapar goda människor, vilket han håller sig kluven inför (2012:9).  
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3.2. Skönlitteraturens position och mening  
”En roman kan inte ändra på samhällsförhållandena utan endast spegla dem” (Sjöberg, 
2000:9). Citatet leder in på frågor om litteraturen har någon makt att påverka människan, om 
den kan fungera som ett vapen i kampen för förändring? Dessa frågor undersöker Birthe 
Sjöberg i Litteraturens makt (2000). Svaren på dessa frågor är enligt Sjöberg ett definitivt 
”ja”. Hon menar att många inte håller med henne, att litteraturen inte kan revolutionera eller 
reformera varken individ eller samhälle. Sjöberg poängterar att det således inte råder 
konsensus om skönlitteraturens betydelsefulla potential (2000:9).  
 
Hypotesen om det finns en kausalitet mellan det skrivna ordet och förändringar i samhället, 
eller hos den enskilde läsaren, har emellertid ifrågasatts. Sjöberg lyfter fram argument och 
bevis för litteraturens makt med exempel på litterära verk som genom historien har gjort 
avtryck. Bland annat nämner hon romanen Onkel Toms stuga (1852) av Harriet Beecher 
Stowes. Vidare nämner hon att Abraham Lincoln ansåg denna roman hade påverkat det 
amerikanska inbördeskriget samt upphörandet av slaveriet och som argument mot en såkallad 
idealisk historieuppfattning (2000:9). Vidare exemplifierar Sjöberg romanen Satansverserna 
(1988) av Salam Rushdies som blev dömd till döden av Irans ayatollor (2000:9). Ytterligare 
verk som omtalats på liknande sätt som Sjöberg framhåller är Charles Dickens berättelser som 
påverkat Storbritannien som enligt litteraturteoretiker handlar om ”synliggörandet av 
storstadens sociala faktum och förmänskliga landskap” (2000:11). Ett ryskt litterärt exempel 
på litteraturens makt som Sjöberg framför är Ivan Turgenjevs En jägares dagbok (1852) som 
skildrar en enkel bondes hårda vardag som ansågs påverka den ryska livegenskapen. I Sverige 
lyfter Sjöberg fram berättelser som på samma sätt påverkat samhällsreformer, och nämner 
novellerna av Ivar Lo-Johansson Statarna samt Jordproletärerna (1936-1941). Dessa verk 
har enligt Sjöberg, tillsammans med Moa Martinsson och Jan Fridegård bidragit att 
statsystemet avskaffades som sägs ha verkat ”påskyndande och moraliskt väckande” 1945 
(2000:11).  
 
Sjöberg framlägger att det råder en tveksamhet med att dra paralleller mellan ordets makt och 
skönlitteratur, hon menar att det beror på västdemokratier som anser att litteraturen saknar 
makt (2000:12). Hon underbygger detta med argument som handlar om att innebörden av 
makt är olika i demokratier och totalitära stater. I västvärlden betraktar man skönlitteratur som 
harmlös då den inte anses ha inflytande över människor. Vidare förklarar Sjöberg att genom 
historien har totalitära regimer censurerat skönlitteratur då man antog att verken kunde leda 
till uppror. Makthavare i dessa regimer var rädda för litteraturens påverkan. Exempel på detta 
är bland annat bokbålen under andra världskriget av nazister i Tyskland, Stalins fångläger i 
Sovjetunionen eller i Chile och ledaren Pinochet och tortyren av poeterna (2000:12). Detta är 
några avskyvärda exempel på hur författare med sina skönlitterära verk inte skulle få 
inflytande över människor genom det skrivna ordet (2000:12). 
 
I kapitalet av Lisbeth Larsson ”Att ta texten på allvar. Feministisk litteraturkritik och 
litteraturvetenskaplig förändring” (Sjöberg, 2000) fördömer Larsson författaren Harold 
Bloom Den västerländska kanon (2000). Bloom tillämpar, som Larsson redogör för, 
begreppet Förtrytelse skola som Larsson menar är ett begrepp Bloom anammar för att 
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inrymma bland annat ”multikulturalister” (2000:236). Larsson menar att Bloom med sina 
anhängare är rädda för förändringens tider i och med emigration och immigration som råder. I 
och med detta belyser Larsson vad det kan innebära för Sverige. Hon menar att vi i större 
utsträckning måste inse att vi bör lyfta upp nya centrala frågor i skola och undervisning med 
ett breddat ämnesfält med större mångfald och starkare samhällsförankring (2000:237).  
 
Larsson (2000) poängterar att istället för att fokusera på Blooms missnöje om att bredda 
fältet, bör man fokusera på att minska den fortgående inskränkthet som råder. Hon menar att 
det finns en tendens att urvalet av skönlitteratur blir inskränkt om författare som anses 
högklassig får större utrymme och inte ger plats åt att faktiskt visa att det finns fler författare 
(2000:240). Dock poängterar Lars Furuland i sitt kapitel ”Litteratur och samhälle: om 
litteratursociologin och dess forskningsfält” i Litteratursociologi: texter om litteratur och 
samhälle (2012) att Strindberg med sin åttiotalsdramatik förekommer sociala system som, 
enligt Furuland, är värda att studera. Dessa är bland annat just sociala positioner om klass, 
kön, etnicitet, Furuland menar således att det finns tendenser i Strindbergs texter som handlar 
om en strävan att belysa sociala kontrasteringar (2012:25).  
 
3.2.1 Skönlitteratur i skolan 
Gunilla Molloy (2003) analyserar hur tonåringar ser på läsning av skönlitteratur. Hon skriver 
att tidigare undersökningar har visat att elever ser skönlitteratur i skolan som någonting 
tråkigt (2003:16). Molloy frågar sig varför många lärare väljer att stanna vid att elever ska 
tillägna sig och läsa klassiker (2003:16). En förklaring till det kan således handla om att lärare 
går i gamla spår i urvalet av skönlitteratur. Molloy diskuterar även hur lärare ställs inför 
elevers undran om varför de ska läsa skönlitteratur. Svaret härleds först och främst till vad 
som står i kursplanen för ämnet svenska. Faktumet att elever ska läsa skönlitteratur diskuteras 
inte utan snarare flyttas frågan till varför. Den didaktiska frågan varför går däremot också att 
finna, om än ganska implicit i kursplanen för svenska. Däremot lyfter Molloy frågan om 
lärarens intentioner med skönlitteraturen (2003:15). Läroplanen förklarar förvisso att 
skönlitteratur ska behandlas men inte didaktiskt hur lärare kan gå tillväga, det är emellertid 
lärarens ansvar att bestämma. Valet av skönlitteratur och hur det ska arbetas med i skolan får 
därför betydelse för eleverna (2003:31). 
 
De didaktiska frågorna Molloy redogör för är således de klassiska grundfrågorna: Vad 
(innehållet), Hur (förmedlingen) och Varför (motivet) (2003:31). Hur-frågan blir upp till varje 
enskild lärare att närma sig, dock primärt inom ramen för värdegrundsfrågor med dess 
demokratiuppdrag. Varför-frågan problematiserar dilemmat som många lärare ställs inför, 
d.v.s motivering av skönlitterära verk, vilket inte explicit uttrycks i läroplanen (2003:32). 
Frågan innebär också vilka kunskaper eleverna förväntas tillägna sig, ur vems perspektiv 
(2003:36). Vidare handlar det om vilka värderingar och föreställningar som ligger bakom 
dessa val som läraren gör angående innehållet. Följaktligen gäller det ett perspektiv där elever 
med skilda sociokulturella bakgrunder tvingar läraren att på ett mer nyanserat sätt reflektera 
över de didaktiska frågorna (2003:35). Molloy menar att ingen undervisning är fri från 
värderingar vilket således innebär att de val som läraren gör är grundade på värderingar 
(2003:39). Urvalet blir medvetet eller omedvetet en form av ställningstagande.  
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Molloy menar att lärare alltid bör utgå från den aktuella elevgruppen med dess förutsättningar 
och erfarenheter och innehållet blir därför viktigt eftersom elever med vitt skilda erfarenheter, 
socioekonomiskt förhållande och referensramar ska mötas. Att utveckla ett intresse hos 
eleverna och nyfikenhet på omvärlden är en förutsättning för kunskapsutveckling, vilket inte 
ett innehåll som endast utgår ifrån en viss grupps referensramar ger (2003:39). Innehållet ska 
ingå i ett kommunikativt sammanhang där eleverna vidgar och utvecklar förståelse av centrala 
mänskliga frågor. Skönlitteraturen kan därför ses om ett ypperligt verktyg att gestalta olika 
mänskliga erfarenheter. Det i sin tur skapar berikande möjligheter att vidga elevernas 
perspektiv, förståelse och ödmjukhet inför andra människor och i sin tur kan fördomar och 
diskriminering inför andra grupper reduceras – som på längre sikt inte präglas av ett ”vi och 
”dem” samhälle.  
 
Molloy argumenterar att med fördel kan ämnet svenska, för att inte riskera vara ett isolerat 
skolämne, samarbeta med andra ämnen och i synnerhet ämnet Samhällskunskap (2003:40). 
Ämnesövergripande verksamhet kommer fördjupas i denna undersökning, se exempelvis 
avsnitt 3.3.4. En sådan verksamhet när två skolämnen samarbetar kan generera sammanhang 
mellan texten och livet utanför det lästa (2003:42). Det kan bidra till att eleverna får möjlighet 
att applicera sina egna erfarenheter i en större kontext som kan bidra till att öka elevernas 
förmåga att se och förstå andras erfarenheter. Molloy förklarar att elevers förmåga att förstå 
omvärlden är en del i det demokratiuppdrag skola och undervisning har som yttersta mål 
(2003:42). Denna omvärld kan bli synlig i skönlitteraturen. Enligt Molloy har ungdomar 
intresse och önskan att lära sig om livet och världen när de läser skönlitteratur (2003:51). 
Detta innebär att skönlitteratur, beroende på urvalet, kan behandla frågor om oss människor i 
ett vidare perspektiv. Den kan bidra till att minska fördomar och diskriminering och istället 
öka kunskap och ödmjukhet inför det till en början okända. Det handlar även om att fokus inte 
läggs vid en efferent läsning som beskriver litteraturens form snarare än innehåll. Innehållet 
kan generera en problematisering i samtal om etiska och existentiella frågor och mänskligt 
beteende (2003:51).  
 
3.2.2 Kanoniserad västerländsk litteratur 
Gunilla Molloy diskuterar idéer att vara uppmärksam på vid valet av skönlitteratur i Att läsa 
skönlitteratur med tonåringar (2003). Molloy menar att det ofta handlar om föreställningen 
att lärare tror att elever ser klassisk, kanoniserad litteratur som svårläst och därför väljer en 
modern ungdomsroman som istället ingår i kategorin populärkultur. Däremot hävdar Molloy 
att svårigheten inte per automatik kan härledas till om det är en historisk klassisk roman eller 
inte, svårigheterna upphör nödvändigtvis inte för att läraren väljer en modern roman 
(2003:301). Molloy argumenterar att det viktigaste är att texten skapar mening eller erbjuder 
att läsaren utifrån sina subjektiva erfarenheter kan fylla i textens tomrum, vilket kan minska 
att en text ses som komplicerad (2003:301).  
 
En bok bär inte på en bestämd mening som läsare ska leta efter utan läsning är alltid 
subjektiv, vilket betyder att värderingar och frågor aldrig är statiska utan dynamiska, frågor 
omprövas alltid i förhandling med texten. I och med detta menar Molloy att vi inte kan 



 

19 
 

applicera samma bok år efter år där vissa förutbestämda frågor ständigt aktualiseras, vilket i 
vidare mening betyder att urvalet alltid bör ifrågasättas och variera (2003:301).  
 
Harold Bloom framför sina tankar i Den västerländska kanon (2000) och menar att vi utan en 
kanon slutar tänka (2000:65). Bloom menar att vi inte bör blanda in något mervärde i att läsa 
litteratur utan endast läsa för kärleken till läsandet. Bloom är bekymrad över att den 
västerländska litteraturen förvisso kommer att fortleva, dock läsas i avsevärt mindre skala. 
Samt att den inte längre kommer att existera som skarpa avgränsningar mellan olika 
institutioner utan kommer att väva in kulturer dit alla har tillträde, vilket är något han fruktar 
(2000:576). Populärkulturen för fram som en löpeld och tränger ute klassisk litteratur och allt 
annat som inte är estetiskt värdefull litteratur är medioker litteratur enligt Bloom (2000:576). 
Han förklarar vidare att det inte är väsentligt att representera en/flera specifika etniska grupper 
eller röster för att få mångfald på litteraturen för det handlar i så fall endast om principer. Den 
kraftfullaste litteraturen är enligt Bloom kognitivt för svår för att kunna läsas av mer än ett 
fåtal personer inom varje samhällsklass, kön, ras och med en viss etnisk bakgrund (2000:576).  
 
Bloom menar att en kanon handlar om det estetiskt värdefulla och att en sådan i regel inte gör 
oss till bättre eller sämre människor. Blooms ståndpunkt är att man inte bör läsa västerländsk 
kanon för ideologins skull, då syftet med en kanon inte är att lägga grund för social eller 
politisk moral (2000:43). Han borstar av sig tanken om en kulturell homogenitet eller officiell 
högkultur, han förklarar att det handlar om litterära verks dödlighet eller odödlighet och att 
dessa författare har överlevt kamp mot sociala realiteter som inget har med klasskamp att göra 
(2000:53). Bloom diskuterar tanken om en universell och multikulturell kanon och menar att 
en sådan endast kan vara William Shakespeare. Enligt Bloom läses och spelas Shakespeare 
överallt, på alla språk och under olika omständigheter (2000:55). Bloom hävdar vidare att 
Shakespeare är universell i och med att det inte endast är ”vita européer” som ser Shakespeare 
som betydelsefull för deras patos – d.v.s. deras känsla av att bli ett med karaktärerna 
(2000:54).   
 
3.2.3 Litteraturens legitimitetskris och debatt om kanon 
Magnus Persson framför sina reflektioner i Den goda boken - samtida föreställningar om 
litteratur och läsning (2012). Han diskuterar synen på användandet av skönlitteratur och 
redogör för sina ståndpunkter angående en litterär kanon. Han förklarar att vi idag står inför 
nya utmaningar och behöver nya/fler argument till varför vi ska läsa skönlitteratur. Enligt 
Persson genomgår litteraturen en legitimitetskris då dess betydelse allt mer ifrågasätts och inte 
längre ses som en självklarhet i undervisning (2012:7). Han förklarar detta med att lärare har 
svårt att övertyga sina elever, kanske även sig själv, om vad litteratur kan bidra med till 
undervisningen (2012:8). Frågan om varför vi ska läsa litteratur är ständigt aktuell då vi 
försöker finna argument för dess relevans i utbildningssyfte. Tesen om att läsning är något 
”självklart gott” och ett ”självändamål” har florerat under en lång tid, men utmanas allt mer 
idag (2012:16).  
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Ulf Jansson poängterar i Den levande litteraturen (2013) att människor är och har alltid varit i 
behov av berättelser för att orientera sig i tillvaron, men att skönlitteraturen numera ersätts av 
andra medier. Enligt Jansson är inte skönlitteraturen längre vår främsta kulturbärare. Han 
menar liksom Harold Bloom (2000) att det finns verk som är oersättliga och som står över all 
annan skönlitteratur som tillexempel William Shakespeare. Dessa verk behöver således inte 
ses som kanon men som seriös/klassisk litteratur, dessa verk kan enligt Jansson säga oss något 
allmängiltigt där populärkultur endast ses som ett tidsfördriv.  
 
Jan Thavenius redogör systematiskt för en historisk skildring angående 
litteraturundervisningens praxis i Klassbildning och folkuppfostran - Om 
litteraturundervisningens traditioner (1991). Han förklarar att svensk skönlitteratur stod på 
schemat först runt 1850-talet i svensk skola. Då utvecklades en medvetenhet om dess värde 
som bildningsmedel för att fostra ”svenska medborgare” (1991:25). Idag lutar vi oss till vad 
som står i Styrdokumenten (Skolverket, 2011) för vad litteraturen ska bidra med. Magnus 
Persson (2012) menar att urvalet av skönlitteratur än idag utgår ifrån historiska idéer om det 
”svenska kulturarvet” (2012:17). Eftersom skolans primära syfte historiskt sett var att fostra 
goda svenska medborgare gjordes också urvalet utifrån den svenska litteraturen. Persson 
påpekar att dessa konservativa idéer passade väl in i bilden av en skola som stod för nationell 
fostran där litteraturen hade som kraft att hålla ihop samhället - ”vårt” gemensamma kulturarv 
(2012:17). Svaret på vad som tillhörde ”vårt” kulturarv var således det svenska och det 
västerländska (2012:18).   
 
Angående skönlitteratur redogör Persson (2012) för flera motsättningar inom ämnet svenska 
och ämnet svenska som andraspråk, där det sistnämnda, precis som Persson förklarar - är ett 
ämne som elever med ett annat modersmål än svenska tillägnar sig (2012:18). Det intressanta 
är distinktionen som tydligt visar att elever som tillägnar sig svenska ska utveckla kunskaper 
och värdesätta kulturell mångfald men å andra sidan ska elever som läser svenska som 
andraspråk tillägna sig kunskaper i svensk kultur och svensk värdegrund (2012:18). Det 
innebär implicit att skolan menar att de elever som de anser står för mångkultur inte behöver 
tillägna sig just det eftersom de redan som Persson uttrycker - ”förkroppsligar” det och istället 
bör rikta in sig i ledet för vad det svenska står för.  Elever som däremot endast läser svenska – 
är redan svensk (2012:19). Persson menar att detta innebär en nationaliserings- och 
assimileringsprojekt, en tyst sådan, som man inte tycks ha reflekterat över eller 
problematiserat. Det är motsägelsefullt eftersom det innebär att skolan ändå strävar efter ett 
statiskt konservativt tillstånd som nationell och västerländsk. Man kan säga att det råder en 
intakt kanon utan att den explicit nämns. Parallellt med att intresset för populärkultur ökar, är 
det enligt principen som Persson uttrycker det ”business as usual”; att en västerländsk kanon 
står på orörd mark och inte anpassas till den samtid och mångkultur som råder i dagens 
samhälle (2012:25).  
 
Det skönlitterära urvalet bör inte bortse från att primärt utgå från de didaktiska frågorna: vad, 
hur, varför och vem - vilket det ofta gör i fråga om kanon, då svenskämnet fortfarande är 
kraftigt kulturaliserad (Persson, 2012:22). Mångkultur och populärkultur är fortfarande 
exkluderat. I och med detta ger sig Persson in i att analysera och förklara sin ståndpunkt 
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angående diskussion om kanon, dess vara eller icke vara. Han förklarar västerländsk kanon 
med ett urval av skönlitterära verk alla som går den svenska skolan ska tillägna sig. Han 
menar vidare att en sådan kanon och bildning har beskrivits i diskussioner som särskilt 
betydelsefull för ”invandrarbarn” eftersom det möjligtvis kan lösa problemet med att de 
riskerar att hamna i olika former av utanförskap (2012:88). Persson påstår att det inte var en 
tillfällighet att denna fråga aktualiserades angående att värna om det svenska kulturarvet - i 
och med yrkande om att strama åt integrationspolitiken (2012:89). Motståndarna till en kanon 
såg detta som en etnocentrisk propå och menade att mångfald bör representeras. 
 
Persson (2012) redogör sin ståndpunkt som handlar om att vara emot kanon kan innebära 
frågan ”är du emot historien?” samt följdfrågan om vems historia det är som har företräde en 
annan. Skapar en kanon som representerar det mångkulturella samhället - inkludering? Skapar 
detta ett interkulturellt förhållningssätt för lärare och elever? Persson uppmärksammar att 
dessa frågor bör nyanseras (2012:89). Han menar att det är en naiv tanke att tro att litteraturen 
har makt att fungera som ett ”integrationsverktyg” om den inte belyser de som är exkluderade 
(2012:91–92). En kanon kan fungera menar Persson om den också innehåller verk som kan 
spegla och representera hela samhällets mångfald.  
 
Därtill är det intressant att diskutera vems verk som får makten att representera en viss grupp, 
eftersom verket då får makt att spegla dess ”värld”. Persson exemplifierar - ”Är den 
muslimske författaren en representant för alla muslimer?” (2012:96). Indirekt framställs 
verken som universella vilket blir en form av maktutövning eftersom det, även i sin välvilliga 
mening, ska stå för något som alla kan känna igen sig i. Frågan blir därför större än att endast 
diskutera ett frånvarande av kanon. Frågan bör istället, som Persson menar, handla om att 
eleverna först och främst förstår poängen med varför man läser skönlitteratur i skolan 
(2012:97). Perssons förslag är att urvalet av skönlitteratur bör utgå från ett vidgat och 
förhandlingsbart innehåll som syftar till att skapa kritiskt tänkande världsmedborgare 
(2012:99). Det vill säga ett innehåll som utmanar åsikter och värderingar, samt ett urval som 
präglas av såväl historiska som nutida skildringar.  
 
Bengt-Göran Martinsson diskuterar kanon i sin artikel ”En statlig kanon blir alltid” politik 
(2017). Han framför stark kritik mot en kanon och beskriver att trots en kanons ”elegans” och 
”förföriska enkelhet” är det ett trubbigt instrument och inget medel som skapar gemenskap 
eller inkludering. Martinsson menar att de som är för en litterär kanon ser den som ett ”kitt 
som håller oss samman”. När alla får bekanta sig men verken i en kanon neutraliserar det 
skillnader som etnicitet, klass och kön (2017:4). Martinsson refererar till Staffan Jonssons 
(2006) kritik angående en kanon i Dagens nyheter: ”Litteratur som gränsvakt” där Jonsson 
skriver:  
 

Närhelst en politisk grupp har använt kulturen för att ena sin befolkning till ett folk med ett 
gemensamt mål, har resultatet blivit det motsatta, intolerans, rasism, lynchningar, upplopp och död 
(Jonsson, 2006). 
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Martinsson klargör att ett införande av kanon och en undervisning som bygger på ett 
kulturarv, är ett uttjatat och dumdristigt förslag att argumentera för. Han föreslår istället att 
fokusera på ett hederligt ämnesdidaktiskt arbete. Han förklarar vidare att fokus bör riktas åt 
det väsentliga i sammanhanget; att lärare ägnar sig åt att bedriva litteraturundervisning som 
utgår från Styrdokument, samhällets och elevers behov och kunskapsbehov där lärares egna 
intressen och värderingar ställs åt sidan (2017:4).  
 
3.3 Didaktik 
Detta avsnitt ger en definition av begreppet didaktik och om dess innebörd i skolsammanhang. 
Sedan kommer avsnitt 3.3.1 närmare och mer specifikt gå in på litteraturdidaktik och hur det 
kan appliceras i undervisning. 
 
Carl Anders Säfström och Per Olov Svedner redogör för didaktikbegreppet i Didaktik - 
perspektiv och problem (2007). Begreppet didaktik står för undervisningslära. Det vill säga att 
undervisning och lärande skapar en enhet, där innehållet och dess aktiviteter ger 
förutsättningar för kunskap (2007:7). Innehållet präglas av det en undervisning förmedlar, 
men det handlar även om föreställningar om människan, hennes relation till sig själv och 
andra, samt till sin omvärld. Detta blir således synligt eller inte beroende på undervisningens 
innehåll (2007:7). En undervisning handlar i högsta grad om att föra vidare, snarare än att 
överföra kulturer, oavsett hur kulturen är formaliserad i respektive ämne (svenska, 
samhällskunskap etc.) menar författarna.  
 
Författarna diskuterar vidare att det blir problematiskt när överföring av kultur och kunskap 
förstås i passiva termer av bestämda värden, kunskaper och insikter som inte är öppen för 
förhandling eller i samspel med elevers tidigare erfarenheter och bakgrunder (2007:7). 
Antagandet om att det finns föreställningar som är absoluta eller perfekta handlar om att 
ponera eleverna med givna identiteter, eftersom det då antas finnas en överensstämmelse 
mellan det som lärs ut och det som lärs in (2007:7). Dock hävdar författarna att tillägnandet 
av kunskap är en aktiv process. De förklarar att en förutsättning för elever att tillägna sig 
stoffet i undervisning är igenkänning och ett relevant innehåll. Författarna förklarar detta när 
de skriver: ”... ett sammanhang skapas i vilket något blir begripligt” (2007:9). Detta handlar 
om en medvetenhet att det inte går att få en fullständig överrensstämmelse mellan sina elevers 
föreställningar och referensramar beträffande ett visst kunskapsinnehåll. Detta är dock som 
författarna förklarar inget misslyckande i sig utan kännetecknar ett didaktiskt skeende 
(2007:10). I vidare mening är det något som lärare dagligen möter och något som ingår i 
professionen att konfrontera och hantera (2007:10). 
 
Författarna lyfter fram tre aspekter som bör ses som utgångspunkter i undervisning: politik, 
moral och kommunikation (2007:7). De menar att undervisning kan betraktas som politik i 
och med att det handlar om ett förhållningssätt till sig själv och det samhälle man lever i. 
Detta innebär att dagliga aktiviteter kan ses som politiska eftersom det handlar om möten 
mellan människa och omgivning. Möten mellan människor, att förstå sig själv och sin 
omgivning är en förutsättning för att inte upprätthålla en isolering till detsamma (2007:8).  
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Angående moral går författarna in på relationen mellan lärare och elev och hur man 
positionerar sig i ett undervisningssammanhang. De menar att dessa positioner i det sociala 
rummet skiftar beroende på lektionens sammanhang, syfte och innehåll. Relationen är inte 
given utan skapas och omskapas utifrån innehåll och vilka erfarenheter som ska delas 
(2007:10). Lärarens auktoritet är därför tillfällig och aldrig given och en 
undervisningssituation bör därför alltid vara öppen för kultur, normer, värderingar och 
ställningstaganden (2007:10). Författarna poängterar att om denna öppenhet saknas, handlar 
det inte om undervisning utan snarare om disciplinering (2007:10). Kommunikation och 
samtal är en förutsättning för interaktion som utförs i en gemenskap, som i sin tur kräver 
delaktighet (2007:11). Samtal och kommunikation kan således i undervisning skapa förståelse 
och kunskap om skillnader och likheter mellan oss människor, där det finns utrymme att 
synliggöra olika förhållningssätt.  
 
3.3.1 Litteraturdidaktik 
I Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger (2015) redogör Anders Öhman för sin ståndpunkt 
angående att läsa fiktioner och berättelser. Han klargör att begreppet litteratur är ett brett fält 
som omfattar romaner, lyrik, dramatik och fackböcker (2015:9). Han klargör att det är i 
huvudsak fiktiva berättelser och romaner som är fokus i hans redogörelse. Öhman diskuterar 
hur elever kan tränas i att gå in i fiktiva världar via skönlitteratur och vad det innebär samt 
vinningen med detta. Han menar att romaner kan inrymma både verklighetsförankrade 
historiska dokument samt självbiografiska upplysningar men även fantasi i form av varelser 
som robotar, hobbitar och rymdvarelser (2015:10).  
 
Öhman förklarar att även om han argumenterar för den fiktiva texten menar han att 
facklitteratur också är angeläget för elever att tränas i att läsa. Han ser inte den ena eller andra 
som mer eller mindre viktig. Öhman förklarar vidare att varför skönlitteratur allt mer upplevs 
som något ointressant har att göra med att vår tids allt mer rationalistiska och nyttoinriktade 
tillstånd, där litteraturen får det svårare att hävda sig (2015:15). Historiskt har intresset skiftat 
angående skönlitteratur och vilken litteratur elever ska läsa i skolan. Precis som Öhman 
påpekar var det inget tvivel om att elever före 1970-talet skulle ta del av den goda, 
kanoniserade litteraturen i undervisningen (2015:16). Senare började undervisningen anpassas 
till elevernas verklighet och litteraturen kunde bidra med att ”göra dem medvetna om världen 
och därmed redo att förändra den” som Öhman skriver. (2015:17).  
 
Samtidigt resonerar Öhman att litteraturen inte sällan ses som ett medel för kunskap och att vi 
inte bör blunda för dess användningsområden som medel för kunskapsinhämtning (2015:18). 
Exempelvis nämner han att vi genom litteratur kan lära oss om historia, litteraturen kan även 
ge perspektiv och kunskap om människor och länder. Ytterligare menar Öhman att litteraturen 
kan bidra med att människor utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt och empati till sina 
medmänniskor och omvärld (2015:18). Öhman skriver följande: ”Litteraturen är aldrig tingen 
i sig – den ger däremot olika perspektiv på tingen, på världen” (2015:25). Detta kan vara ett 
gott skäl till varför vi bör läsa skönlitteratur. När vi ser nya perspektiv tillägnar vi oss ett 
medvetande som sedan reflekteras och nyanseras vid samtal med andra människor (2015:25). 
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Han menar således att det är på detta sätt man får kunskap om världen (2015:25). Genom 
skönlitteratur blir vi mer medvetna om livet och om olika, alternativa, sätt att leva (2015:27).  
 
Öhman (2015) poängterar att litteraturen förvisso har ett innehåll som bör behandlas, men han 
menar att läsning också bör ta fasta på estetiska aspekter samt att elever primärt bör tränas i 
att leva sig in i världar, vilket är den fiktiva textens storhet. Trots att tidigare kursplaner, såväl 
de som är aktuella idag, förespråkar litteraturläsning, har det historiskt funnits en dold 
ideologisk bildningshierarki angående läsning (2015:19). Den kanoniserade och etablerade 
litteraturen fungerade som källa till att göra människor bättre när de tillägnar sig kulturellt 
kapital (2015:19). Öhman poängterar att det även idag är en företeelse som inte är obetydlig 
angående populärkultur och vad som anses vara mer seriös litteratur (2015:19). Ytterligare en 
aspekt att vara medveten om vid undervisning av litteratur är att litteraturen bör knyta an till 
elevernas subjektiva erfarenheter, för att i sin tur binda samman deras erfarenheter med mer 
objektiva företeelser i vår värld (2015:74). Detta sätt kan man bygga upp ett möte mellan 
elevers tidigare erfarenheter och litteraturen (2015:74).  
 
Öhman anser att urvalet av skönlitteratur, inte är det som lärare generellt brottas med. Snarare 
handlar det om att få elever att läsa, samt litteraturdidaktiska frågor, det vill säga hur 
undervisningen kan utformas (2015:95). Han förklarar vidare att en frånvaro av kanon eller en 
litteratursyn för hur och vad litteraturen bör behandla i undervisning kan leda till att 
litteraturen befrias från hårt hållna ramar för dess diskurs. Öhman förklarar att man istället 
kan lyfta in skönlitterära berättelse av såväl Strindberg Röda rummet (1879) eller Suzanne 
Collins Hungerspelen (2012) utan att värderar den ena eller andra som bättre eller sämre 
litteratur (2015:95). Han menar att vi inte bör stirra oss blinda på om det rör sig om en roman 
ur den kanoniserade västerländska litteraturens historia eller inte. Det kan finnas olika syften 
och didaktiska val till varför man läser en viss typ av roman (2015:97). Öhman håller således 
delvis med Gunilla Molloy (2003) om att vi bör betrakta ämnet svenska som en konstruktion, 
i betydelsen att den ständigt förändras, konstrueras och rekonstrueras utifrån gruppers olika 
behov (2915:96).  
 
Angående den subjektiva förankringen i valet av skönlitteratur problematiserar Öhman en 
intressant aspekt och menar att en igenkänningsbar text riskerar att inte öppna upp för ett nytt 
möte. Han menar att det kan stänga ute möte för något annorlunda eller främmande (2015:98). 
Öhman förespråkar, som Molloy (2003), ett samarbete mellan ämnena svenska och 
samhällskunskap. Genom detta kan svenskan ses som ett demokratiämne än att endast belysa 
kanoniserad estetik, och istället väver in ytterligare dimensioner och aspekter som kan 
härledas till elevernas verklighet. Öhman menar att det förvisso är viktigt men problematiskt i 
och med att humaniora ständigt tappar mark och att det därför också är viktigt att försvara 
ämnets egenart (2015:101). Ett arbete med skönlitteratur bör således inte fastna i att endast 
diskutera samhällsfrågor föreslår Öhman (2015:101). 
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3.3.2 Svenska och samhällskunskap 
Detta avsnitt framför kortfattat utvalda delar från det centrala innehållet av respektive kurs 
inom ämnet samhällskunskap på gymnasiet. Ämnet samhällskunskap är uppdelat inom 
delkurser som bygger på varandra, dessa kurser är: 1a1, 1a2, 1b, 2 samt delkurs 3 (Skolverket, 
2011:144). Denna undersökning tar inte med delkurs 1a2 och 3 då dessa inte ingår i de 
gymnasiegemensamma delkurserna för gymnasieskolan. Eftersom denna studie inte primärt 
valt ut en specifik delkurs utan redovisar en övergripande bild av hur ämnet samhällskunskap 
kan samverka med svenska så har urvalet fokuserat på de gemensamma kurserna. För övrigt 
ingår inte delkurserna 1a2 och 3 i den senaste publikationen för läroplanen (Gy11) 
(Skolverket, 2011:145). Av dessa anledningar tas inte dessa två delkurser med. 
Gymnasiegemensamma ämnen indikerar att de ingår i alla program, men i olika omfång 
beroende på om det är ett yrkesförberedande- eller studieförberedande program. Delkurs 1a1 
är en gymnasiegemensam kurs på alla yrkesprogram (Skolverket, 2011:145). Delkurs 1b är 
gymnasiegemensam på alla högskoleförberedande program (2011:151). Delkurs 2 är 
gymnasiegemensam på alla ekonomiprogram (Skolverket, 2011:156).  
 
Denna studie undersöker om ämnet svenska och samhällskunskap kan arbeta 
ämnesöverskridande, utifrån ett arbete med skönlitteratur. Genom detta arbetssätt kan frågor 
och teman utifrån det lästa appliceras i ett större sammanhang och bidra med ytterligare 
dimensioner som kan belysas i undervisningen.  
 
I delkurs Samhällskunskap 1a1 framgår följande vad kursen ska behandla:  
(Skolverket, 2011). 

De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan 
utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter (Skolverket, 2011:145). 
 
Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att 
människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap (Skolverket, 
2011:145). 

 
Inom delkurs 1b ska ämnet, som delkurs 1a1, behandla följande: 

De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan 
utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter (Skolverket, 2011:150). 
 
Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att 
människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap (Skolverket, 
2011:150). 

 
Vidare inom Samhällskunskap 2 ska ämnet bidra med att eleverna tillägnar sig och 
utvecklar kunskap om följande: 

Tematisk fördjupning i samhällsfrågor (Skolverket, 2011:155). 
 
Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med 
komplexa samhällsfrågor (Skolverket, 2011:155). 
 
Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital 
och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system 
(Skolverket, 2011:155). 
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Dessa utvalda delar som redovisas ovan indikerar att ämnet svenska och samhällskunskap kan 
gagna varandra och således samarbeta. I synnerhet gällande frågor om demokrati, identitet 
och relationer. Ämnet Samhällskunskap behandlar frågor och teman om bland annat 
individer, grupper och nationer, det vill säga frågor om en globaliserad värld så väl om det 
omgivande samhället. I och med detta kan skönlitteraturen utifrån ämnet svenska fungera som 
ett verktyg för att behandla dessa teman, vilket bidrar med ytterligare aspekter till respektive 
ämne. I avsnitt 3.3.3 och 3.3.4 diskuteras förslag på hur ämnet samhällskunskap och svenska 
kan samarbeta i undervisningen.  
 
3.3.3 Litteratursamtal 
Detta avsnitt undersöker litteratursamtal som ett exempel på hur man didaktiskt kan applicera 
skönlitteraturen i undervisning. Michael Tengberg undersöker i sin avhandling Samtalets 
möjligheter - Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan (2011) hur välstrukturerade 
litteratursamtal kan berika undervisning (2011:297).  
 
Tengberg undersöker samtalets viktiga dimension i den pedagogiska praktiken med dess 
möjligheter samt begränsningar att vara uppmärksam på (2011:13). Tengberg diskuterar att 
läsning i skolan ska fylla olika funktioner och ha utgångspunkt i teoretiska eller ideologiska 
förutsättningar (2011:29). Det handlar bland annat om demokratiska och emancipatoriska 
syften, vilket också är denna studies grundpelare – att samtal görs i relation till den 
pedagogiska ambitionen. Tengberg belyser några perspektiv på lärande. Han skriver att i 
praktiken lära sig något, kognitivt uppfatta något på ett nytt sätt samt att urskilja en ny aspekt 
av något – utvecklar kunskap (2011:19). Han förklarar vidare att den individ som först 
utvecklar kunskap och vidare lär sig att se fler nyanser, först då kan utveckla och tillägna sig 
metakunskap.  
 
Tengberg utgår, precis som denna undersökning, från teoretiker som Vygotskij. Vygotskij 
förklarar att sociala processer är av betydelse för tänkande och lärande, angående ett 
sociokulturellt lärande, vilket innebär att lärande sker i ett socialt sammanhang där sociala 
processer leder till ett kollektivt meningsskapande (2011:21). I ljuset av detta menar Tengberg 
att medläsaren blir en viktig resurs att dra nytta av för att kunna växla mellan olika perspektiv 
att förstå en text (2011:13). Medläsaren, i den sociala interaktionen, kan bidra med nya 
erfarenheter, observationer och tolkningsstrategier till sin omgivning – vilket kan resultera i 
att ett perspektiv på en läst text fördjupas (2011:13).  
 
Litteraturläsning är således en social och kulturell praktik där vi lär oss och utvecklas i ett 
aktivt samspel och integrering mellan människor (2011:14). Vidare så menar Tengberg att 
kunskap alltid är formad av sitt sammanhang (2011:20). Dessutom betonar han att även om 
lärande är formad av sin kontext betyder det inte per automatik att det som synliggörs i just 
det sammanhanget är det eleven primärt ska utveckla kunskap om. Det handlar snarare om att 
det som ger ämnesinnehållet mening och värde är elevens utveckling, förståelse och 
förhållningssätt till livet i allmänhet (2011:20). 
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Fallgropar som bör undvikas är bland annat när litteratursamtalet tenderar att användas som 
förhör, snarare än som samtal. Förhörslika litteratursamtal när åsikter och yttranden inte 
byggs vidare på varandra - skapar inte interaktion och mening i undervisning. Det blir således 
inte meningsfulla samtal om elever inte får bidra genom att formulera egna frågor och skapa 
innehåll (2011:32). En skicklig lärare fungerar som ett bollplank och inte som ledare för 
samtalet. Angående detta redovisar Tengberg i sin avhandling att en intervjuad lärare 
uttrycker följande: ”... då reagerar dom ju på mina tankar, och då är det ju egentligen mina 
tankar som jag får fram” (2011:119). 
 
Likväl som det handlar om samtal, litteratur, läsprocesser och om läsarna, handlar det om 
elevernas upplevelser av den skönlitterära texten. Tengberg kastar han, som många andra, ljus 
på det omdiskuterade att intresset för skönlitteratur hos ungdomar sjunker konstant (2011:10). 
Därför menar Tenberg att det är angeläget att eftersträva meningsfull läsning. Vid 
litteratursamtal som metod i undervisning vid arbete med skönlitteratur får eleverna möjlighet 
att sätta det lästa i ett sammanhang som i sin tur ger texten liv. Det är även viktigt att samtalet 
inte präglas av, en historiskt sett vanlig samtalsform, som innebär att eleverna besvarar frågor 
där det enligt läraren finns ett rätt svar. Ett sådant förhållningssätt gagnar inte ett möte eller 
öppnar upp för reflektion eftersom kunskap inte är idé- eller värdemässigt neutral.  
 
Tengberg förespråkar litteratursamtal som ett alternativ till den ökade individualiseringen och 
till de ensamaktiviteter som undervisning allt mer består av, istället kan litteratursamtal 
rekommenderas som arbetsform i didaktisk forskning (2011:297). Tidsbristen ses vara en 
anledning hos många lärare att inte jobba med litteratursamtal som dock är ett svagt argument 
enligt Tengberg. Dels svårigheten att se fördelar kunskapsmässigt med denna metod är också 
en anledning till att många lärare undviker den men kvalitéerna av litteratursamtal och de 
pedagogiska möjligheterna är högre än andra klassrumsaktiviteter eftersom det har potential 
att göra eleverna till aktiva deltagare i sin tolknings- kunskapsprocess av det lärda.  
 
Gunilla Molloy förespråkar även hon samtal som ett didaktiskt verktyg vid arbete med 
skönlitteratur (2003:135). Hon diskuterar och förespråkar - samtalsstruktur i helkass snarare 
än gruppvis, då det senare är en omhuldad praktik av litteraturpedagoger enligt Molloy 
(2002:303). I helklass har läraren bättre kontroll över diskussionen. I en sådan praktik får alla 
elever komma till tals och bidra med sina tankar (2003:313). Välstrukturerade samtal och 
litteraturläsning bör inte leda fram till rätta svar menar Molloy, precis som Tengberg, det är 
inte eftersträvansvärt, utan det viktigaste är elevernas tolkningar av det lästa (2003:47). 
Molloy skriver att texter, är lika lite som vi själva - entydiga och menar att viss typ av 
skönlitteratur kan för en viss grupp elever skildra en historisk företeelse och för elever med en 
annan kulturell bakgrund ses som dagsaktuell (2003:53).  
 
En förutsättning vid litteratursamtal är enligt Molloy att föreläsa eleverna om grundläggande 
mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar (2003:294). Frågor och konflikter bör 
behandlas via ämnets innehåll (2003:294), vilket kan appliceras i ett ämnesöverskridande 
arbete mellan svenska och samhällskunskap (se avsnitt 3.2.5). Elevers funderingar, 
erfarenheter och åsikter angående etnicitet, kön och klass är ämnen som är angelägna att 
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diskutera i undervisning. Molloy poängterar att detta dessvärre är frågor som vanligtvis inte 
diskuteras vid läsning av skönlitteratur inom ämnet svenska – vilket är beklagligt menar hon 
eftersom det har potential att föra svenskämnet mot ett humanistiskt demokratiämne 
(2003:295). 
 
3.3.4 Ämnesöverskridande arbete 
Detta avsnitt ger som avsnitt 3.3.3 om litteratursamtal ett didaktiskt förslag på hur 
skönlitteraturen kan appliceras i undervisning, men där litteratursamtal appliceras i en 
ämnesöverskridande praxis. 
 
Sandström, Nilsson och Stier (2014) skriver att institutionella klassificeringar parallellt med 
vardagliga kategoriseringar är ett mönster som återfinns i skolan (2014:262). 
Klassificeringarna utgår från normalitetens måttstock. Detta menar författarna är 
problematiskt av många anledningar och inte minst utifrån ett kunskapsstoff. Författarna 
påpekar att ämnen som elever möter i skolan kategoriserar, klassificerar, vidmakthåller och 
upprätthåller en dualistisk världsbild. Ett ”vi” indikerar på de som tillhör majoriteten, d.v.s. de 
som är inkluderade. De som i sin tur är exkluderade - ”de andra” exkluderas utifrån att de i 
sammanhanget tillhör en minoritetsgrupp, annan etnicitet, kulturell bakgrund, språk eller 
härkomst (2014:264). Därför är det betydelsefullt att undersöka vikten av att jobba för ett mer 
inkluderat klassrum som inte upprätthåller skeva förhållningssätt. Det är skeva 
förhållningssätt i och med att det är exempel på hur skola inte förmedlar en verklighet av 
världen som den är, utan istället upprätthåller en kulturell hemmablindhet (2014:264). 
 
Molloy diskuterar att skönlitteratur kan utgöra en källa till kunskap om verkligheten 
(2003:252). Skönlitteratur kan således ses som en faktatext enligt Molloy. Hon förespråkar ett 
samarbete mellan ämnena svenska och samhällskunskap och ett samspel mellan att läsa och 
samtala om skönlitteratur kan ge kunskap om världen, sig själv samt kan ge historiska 
perspektiv (2003:296). Hon menar vidare att svenskämnet står inför ett sönderfall i och med 
att läsning av skönlitteratur ses som ett separat moment utan ett sammanhang.  
 
Arbeta ämnesöverskridande med skönlitteratur kan fungera som ett sätt att komma bort från 
att läsning av skönlitteratur endast handlar om att återberätta handlingen i ett verk, vilket är 
vanligt oavsett om det sker muntligt eller skriftligt. Ett ämnesöverskridande arbete kan 
applicera en ny dimension vid arbete med skönlitteratur där litteraturen kan få en annan 
innebörd, som handlar om tolkning och reflektion. Vid litteratursamtalen via ett 
ämnesöverskridande arbete som appliceras för att sätta det lästa i ett sammanhang, kommer 
den lästa texten till liv.  
 
Molloy påstår att detta sätt förhoppningsvis kan gagna de ämnen som samarbetar då 
innehållet görs tillgängligt (2003:186). Svårigheter med att få igång diskussioner grundar sig 
ofta på elevernas förvirring om vad syftet är samt om det är lärarens reception som styr 
frågorna som ska diskuteras eller inte. Förvirring kan endast uppstå om ett syfte är otydligt. 
Ett ämnesöverskridande arbete genom litteraturen kan skapa ett klassrumsklimat som präglas 



 

29 
 

av inkludering samt reducera fördomar och diskriminering i det mångkulturella klassrummet. 
I en sådan praktik kan känsliga frågor och ämnen som elever besitter behandlas samt att 
eleverna tränas i att se mönster som återfinns i skönlitteraturen också kan appliceras i sina 
egna liv (2003:165). Skönlitteraturen blir ett medel där elever får möjlighet att identifiera sig 
med det lästa samt möta nya perspektiv och elevernas frågor belyses genom samtal i ett 
ämnesöverskridande arbete som berikar med ytterligare dimensioner och på så sätt kan 
behandlas i ett större sammanhang. 
 
En annan författare som lyfter fram litteraturens plats i undervisningen än att endast tillhöra 
ämnet svenska är Jimmy Vulovic i Narrativanalys (2013). Han diskuterar att det finns ett 
samspel mellan samhälle och litteratur. Han förklarar att det bör finnas en samverkan mellan 
dessa i skolan samt att skönlitteraturen bör skildra samhället och beröra frågor om etnicitet, 
genus och klass (2013:125). Lars Furuland framför i sitt kapitel ”Litteratur och samhälle” i 
Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle (2012) om skönlitteraturen som ett 
oumbärligt verktyg som källmaterial (2012:23). Istället bör vi smälta samman fackprosa och 
fiktion, att skönlitteraturen inte ses som ett avskilt område. Ett sådant arbetssätt har många 
vinster: dels öppnar för olikheter och dels att elever som inte på egen hand har ett intresse för 
skönlitteratur kan finna ett meningsfullt syfte. Detta gör det även lättare för elever att 
tillgodogöra sig båda ämnena då skönlitteraturen kan knyta an till de teman eleverna arbetar 
med (Molloy, 2003:251). Dock bör inte skönlitteraturen reduceras ner till att endast fungera 
som komplement till annan undervisning, utan endast samverka (2003:316).  
 
Louise M. Rosenblatt förklarar i Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (2002) 
sin syn på litteratur och hur den kan utformas och tillämpas i undervisning. Hon menar att 
med skönlitteraturens hjälp kan undervisningen präglas av demokratiska värderingar och 
förklarar att det som bör vara i fokus är läsarnas egna erfarenheter. Hon hävdar att faktatexter 
bör bytas ut mot skönlitteratur eftersom de kan bidra med djupare insikter vid läsning och 
diskussion, exempelvis vid arbete med demokratifrågor som etik och moral. Hon förklarar att 
litteraturen kan underlätta att leva sig in i andra människors levnadsförhållanden, som i sin 
tur, vid litteratursamtal kan hjälpa oss att förstå världen och ge oss nya perspektiv än de djupt 
invanda. Rosenblatt poängterar att litteraturens innehåll är det människor har tänkt, känt eller 
skapat och därför likväl kan fungera som kunskapsmaterial (2002:20). Detta belyser 
litteraturens makt och potential. Rosenblatt förklarar att den litterära upplevelsen kan bidra 
med att tillägna sig ämnen och problem som vanligtvis anses tillhöra andra discipliner, 
exempelvis samhällskunskap. Rosenblatt menar att ämnen som framförs i form av 
skönlitteratur blir lättillgängligt då de utgår från personliga erfarenheter (2002:20). Rosenblatt 
tvekar inte angående sin övertygelse om att skönlitteraturen har makt, då den kan fostra unga 
människor att bygga ett demokratiskt samhälle som vilar på inkludering, ödmjukhet, tolerans 
och respekt för andra människor (2002:239).  
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3.4 Metod 
Detta avsnitt redogör för denna undersöknings metod och i avsnitt 3.4.1 beskrivs den valda 
analysmetoden vilket är diskursanalys. I det avsnittet beskrivs systematiskt hur det insamlade 
materialet (se kapitel 2 samt avsnitt 3.1–3.3.4) har analyserats. Den valda metoden för 
undersökningen baserar på ett kvalitativt litteraturdidaktisk arbete som undersöker 
skönlitteraturens potentiella potential som verktyg i skola och undervisning.  
 
Johan Alvehus skriver i Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok (2013) vad som är 
centralt inom kvalitativ forskning. Han redogör för idén om det vi människor anser är 
angeläget och viktigt att undersöka – är viktigt att intressera sig för och undersöka i och med 
att verkligheten är konstruerad av de aktörer som vistas i den (2013:20). Vidare förklarar han 
att den kvalitativa metoden intresserar sig för att belysa hur människor konstruerar sin 
världsbild och gemenskap och på så vis skapar mening i tillvaron. Johan Alvehus belyser en 
viktig aspekt om, enligt honom, ett naivt antagande att många tror att genom en kvalitativ 
metod ”vecklar världen ut sig på ett enkelt sätt framför undersökarens fötter” (2013:21). Det 
är givetvis inte så enkelt, precis som Alvehus poängterar. En kvalitativ forskning handlar om: 
Att lära sig att packa upp information, läsa av och analysera samt att visa komplexitet och 
nyansrikedom (2013:21).  
 
Alvehus förklarar att företeelsen och begreppet tolkning är centralt inom kvalitativ forskning. 
I och med att syftet med denna studie handlar om att undersöka hur skönlitteraturen kan 
användas som ett didaktiskt verktyg för att främja inkludering och ett interkulturellt 
förhållningssätt i skolorna, men även att tolka forskning om detta, är därför denna metod 
lämplig att nyttja. Precis som Alvehus ytterligare poängterar kan begreppet tolkning låta allt 
för subjektiv då tolkning i sig som begrepp och innebörd är subjektiv i den bemärkelsen att 
alla kan tolka, exempelvis en text, olika. Det Alvehus vill förmedla är att poängen med 
tolkning i detta sammanhang inte är att man som undersökare ska förstå och ge ett 
allmängiltigt svar. Utan istället bidra med en mer generell förståelse av ett fenomen som är 
angeläget att för andra som också är intresserade av fenomenet i sin tur kan dra nytta av 
(2013:22).  
 
3.4.1 Diskursanalys 
Materialet som redovisas i denna studie, se kapitel 2 samt avsnitt 3.1–3.3.4, analyseras med 
hjälp av diskursanalys. Peter Svensson beskriver hur man kan använda denna analysmetod i 
Diskursanalys (2019). Han argumenterar för att använda diskursanalys endast som metod 
inom kvalitativ forskning (2019:23). Han förklarar att diskursanalys erbjuder perspektiv om 
hur samhället konstrueras genom språkanvändningen (2019:24). Svensson menar att 
människor ständigt exponeras av vissa beskrivningar av världen som efter tid kan 
naturaliseras till att bli sanning, naturliga och onödigt att ifrågasätta (2019:24). I och med att 
undersökningen ifrågasätter användningen av enbart kanoniserad västerländsk kanoniserad 
skönlitteratur i skola och undervisning tillämpas diskursanalys av materialet. Svensson 
förklarar vikten av att kritiskt ifrågasätta beskrivningar av världen eftersom det annars kan 
forma oss till de individer vi är utan att vi är medvetna om detta (2019:24). Diskursanalysen 
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kan belysa olika och nya sätt att tala om världen, historia och sin samtid i och med att 
diskursanalysens fundament är att ifrågasätta uttryck som ”Det är bara så det är” (2019:25). 
Samhället konstrueras således varje dag genom språket och påverkar människans sätt att tänka 
(2019:25). Genom diskursanalys kan språklig interaktion (exempelvis genom skriven text) 
förstå hur identiteter skapas samt hur roller och makt fördelas (2019:17). Diskursanalysen kan 
som Svensson vidare förklarar hjälpa oss att upptäcka att identiteter är en del av vårt 
kulturella arv, d.v.s. det som bland annat skola och kultur lär oss (2019:17). Han förklarar att 
ett visst sätt att tala om världen skapar gränser för hur vi kan tänka om oss själva och språket 
förvisso bidrar till kommunikation och samtal, men kan likväl begränsa en människas 
föreställningsvärld och/eller självbild (2019:17). I ljuset av detta kan det som Roger Säljö 
diskuterar, i avsnitt 3.1.1, förstås då han bland annat påpekar att kommunikation alltid bör 
omprövas utifrån sitt sammanhang eftersom kunskap formas genom interaktion (Säljö, 2000).  
 
Marianne Winther Jørgensen och Louice Phillips redogör för diskursanalysen i Diskursanalys 
som teori och metod (2000).  De förklarar att begreppet diskurs handlar om socialt 
konstruerade betydelsesystem och i en diskursanalys undersöker man om dessa 
betydelsesystem kunde ha varit annorlunda (2000:28). Diskursanalysen har sina rötter i 
Michel Foucaults tänkande och i synnerhet är makt i fokus (2000:20). Makt och diskurs är 
lika lite något som tillhör ”bestämda individer” eller ”bestämda grupper” med bestämda 
intressen (2000:20). De förklarar att diskursanalysens ärende är att man ska kunna undersöka 
vilka mönster det finns i specifika utsagor man analyserar samt vilka sociala konsekvenser 
som diverse diskursiva framställningar av verkligheten får (2000:28). Detta går att relateras 
till det som Carl Anders Säfström och Per Olov Svedner (2007) beskriver i avsnitt 3.3 om att 
skola och undervisning inte bör ponera eleverna med givna identiteter. 
 
Winther Jørgensen och Phillips menar att man i diskursanalysen är intresserad av hur vissa 
utsagor är och blir accepterade som sanna och andra inte samt diskutera hur verkligheten 
egentligen är bakom en specifik diskurs (2000:28). Med utgångspunkt i det författarna skriver 
att ”subjekt skapas i diskurser” (2000:21) är det angeläget att i ifrågasätta ett smalt urval av 
skönlitteratur som endast präglas av västerländsk kanon samt i bakgrund till det som 
redovisas i avsnitt 2.2–2.4. Detta diskuterar även Anders Öhman (2015) i avsnitt 3.3.1 som 
menar att undervisning om litteratur bör knyta an till elevernas subjektiva erfarenheter. 
Winther Jørgensen och Phillips förklarar vidare att det är genom makt som vår omvärld 
skapas. I en undervisningspraxis är det därför viktigt att lärare är medvetna om sin ”makt” att 
förmedla just omvärlden och där skönlitteraturen kan bli det medium där världen blir synlig. 
Via litteratursamtal får elever möjlighet att bidra med kunskap i skapandet av omvärlden, i en 
sådan diskurs reduceras antagande att vår sociala värld endast kan omnämnas på specifika sätt 
medan andra möjligheter utesluts (2000:20). Detta angreppssätt är en viktig del i 
diskursivanalys – d.v.s. som författarna skriver: ”Hur konstitueras den sociala världen med 
dess subjekt och objekt i diskurser?” (2000:21).  
 
Winther Jørgensen och Phillips beskriver att det är genom språket som vi skapar verkligheten, 
d.v.s. vi får tillträde till verkligheten genom språket (2000:15). Frågan blir således vilken 
verklighet som får företräde en annan, då uteslutandet av en ”värld” eller ”sanning” inte ger 
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perspektiv eller nyansrikedom på omvärlden. De förklarar vidare att språket är inte bara 
varigenom information, beteenden eller information om världen kommuniceras, utan språket 
utgör den sociala världen, sociala identiteter och sociala relationer (2000:16). När en 
förändring sker i en diskurs påverkas och förändras även det sociala. Det finns således ett 
förhållande mellan språk och verklighet som är godtyckligt – som författarna skriver: 
”Världen säger inte själv hur den ska uttryckas” (2000:16). Vår syn på och kunskap om 
världen är kulturell och historiskt präglad samtidigt som vår kunskap om densamma inte 
omedelbart kan betraktas som en omedelbar sanning (2000:16).  
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4. Resultat 
Denna studies resultat har påvisat att det i och med ökad mångfald i skola och samhälle 
saknas kunskap om hur lärare kan förhålla sig till det i sin pedagogiska undervisning (se 
avsnitt 2.2.1). Det finns således brister i arbetet med elever som har andra kulturella 
referensramar än den svenska majoritetens och att dessa elever inte ges förutsättningar att 
lyckas och inkluderas i skolan. Referenspunkten i utbildningen blir inte sällan den svenska 
normen - vilket således Skolinspektionen belyser som en brist i skola och utbildningen (se 
avsnitt 2.2.1). Skolinspektionen framlägger ett förhållningssätt; att det handlar om att det är 
skolan som ska anpassas till eleverna, inte tvärtom. Skolor i dag går alltmer emot sitt uppdrag 
och utgör starten på segregering snarare än att främja inkludering. I och med detta beskriver 
Skolinspektionen (se avsnitt 2.2.1) att lärare bör ha goda kunskaper och insikter i 
ämnesdidaktik för att kunna främja inkludering och inneha ett interkulturellt förhållningssätt.  
 
Det är viktigt att skolan i synnerhet och samhället i allmänhet tillägnar sig kunskaper om hur 
vi medvetet eller omedvetet, kategoriserar människor för att kunna bedriva god undervisning. 
På så sätt synliggörs blinda fläckar (se avsnitt 2.3) eftersom när vi är medvetna om detta – 
endast då kan jobba emot det och istället jobba mot ett mer interkulturellt förhållningssätt. 
Undersökningen har bestått i att utifrån forskningsfrågorna ge förslag på hur skola och 
undervisning kan se skönlitteraturens potential som ett pedagogiskt och didaktiskt verktyg. 
Vidare har undersökningen diskuterat hur man förslagsvis genom litteratursamtal och ett 
ämnesöverskridande arbete mellan svenska och samhällskunskap på gymnasiet kan sträva mot 
inkludering och ett interkulturellt förhållningssätt och samtidigt skapa intresse för 
skönlitteratur hos eleverna. 
 
Studien riktar kritik mot att endast anamma en kanoniserad västerländsk litteratur i 
undervisning, och istället använda sig av ett urval som präglas av mångfald. Detta har 
undersökningen fått belägg för (se tillexempel avsnitt 3.2.3) men dock har undersökningen 
visat att det i sig inte är ett kvitto på ett adekvat tillvägagångssätt. Däremot kan de 
litteraturdidaktiska förslagen som redovisas i studien, d.v.s. litteratursamtal och 
ämnesöverskridande arbete dels fungera som inkörsport till ett mer interkulturellt 
förhållningssätt i undervisning och i det mångkulturella klassrummet och dels främja 
inkludering. Studien lyfter även Banks (2007) fem dimensioner att med fördel anamma som 
ett förhållningssätt i undervisning för att nå dithän och med hänsyn till dessa dimensioner kan 
undervisning komma att präglas av inkludering där fördomar och diskriminering reduceras. 
 
4.1 Skönlitteraturens potential 
Denna undersökning har kommit fram till och konstaterat att skönlitteratur förmodligen inte 
gör oss människor till bättre eller sämre människor. Dess potential finns inte indirekt i ett 
skönlitterärt verk. Skönlitteraturens potential finns alltid inom det didaktiska. Det handlar om 
vad vi gör med skönlitteraturen – i vilken kontext den används samt varför och hur. Denna 
undersökning har visat att vi genom skönlitteratur kan tillägna oss kunskap om världen. Dock 
innebär det ett bredare urval än att endast anamma en västerländsk kanoniserad litteratur, 
eftersom en västerländsk kanon inte ger oss kunskap om ”världen” i den bemärkelsen. En av 
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de främsta att förespråka skönlitteraturens makt har varit Sjöberg (2000). Hon har redovisat 
att undervisning bör breddas i den bemärkelsen att innehålla mångfald och ha en starkare 
samhällsförankring och inte genom ett inskränkt innehåll av endast kanoniserad västerländsk 
litteratur (se avsnitt 3.2).  
 
4.2 Lära genom skönlitteratur – sätta det lästa i ett sammanhang 
Den redovisade forskningen som presenterats i denna studie proponerar om att skönlitteratur 
kan fungera som kunskapskälla genom att sätta det lästa i ett sammanhang och minska 
fördomar och diskriminering. Detta hävdar bland annat Vulovic (2013) och Furuland (2012), 
(se avsnitt 3.3.4). Det bör i skolan finnas ett samspel mellan den skönlitteratur som behandlas 
och samhället utanför skolan och därför har litteraturen potential att fungera som källmaterial 
till elevernas kunskapsutveckling.  
 
Ett sätt hur detta didaktiskt kan appliceras i undervisningen är genom att arbeta och samarbeta 
ämnesöverskridande, förslagsvis mellan ämnena svenska och samhällskunskap som i sin tur 
har ett innehåll av litteratursamtal. Precis som det har redovisats (se bland annat avsnitt 3.3.1) 
föreslår Gunilla Molloy (2003) och Magnus Persson (2000) ett sådant samarbete. Genom att 
knyta an till verkligheten och där elevers olika erfaraneheter möts, sätts det lästa i ett större 
sammanhang. Utifrån detta kan skönlitteraturen fungera som en inlärningsmotor (Persson, 
2000:49). Studien har också kommit fram till att ett ämnesöverskridande arbete kan förhindra 
att ansvaret endast hamnar hos enskilda och medvetna lärare gällande elever med vitt skilda 
bakgrunder. I en sådan praktik, i ett kollegialt arbete över ämnesgränserna kan ansvaret mötas 
där alla lärare blir delaktiga.  
 
Denna undersökning har även kommit fram till att genom samtal i ett ämnesöverskridande 
arbete får eleverna möjlighet att tolka och undersöka texter på ett djupare plan än när ämnena 
behandlas separat. Vid ett samarbete mellan svenska och samhällskunskap och med 
litteratursamtal – sätts frågor som elever bär på in i en större kontext och där frågor och 
antagande kan mötas och brytas. Resultatet visar också att ett sådant arbetssätt inte 
eftersträvar att framföra en specifik, exempelvis en västerländsk, kultur eller ett specifikt 
lands världsbild som utgångspunkt för samtal. Studien har också kommit fram till att en sådan 
praktik gagnar att undervisningen inte blir abstrakt och svårtillgänglig och inte drar en 
skiljegräns mellan skolkultur och den kultur eleverna kommer från (se avsnitt 2.2). Detta kan i 
sin tur reducera fördomar och diskriminering och istället öppna upp för inkludering. Flera 
författare i denna studie har belyst Vygotskijs teori om att det är i samspel med andra som 
kunskap blir tillgänglig, och han förespråkar ett dialogiskt klassrum. Ett ämnesöverskridande 
arbete och litteratursamtal lägger grunden för just ett dialogiskt klassrum. I den lärmiljön 
prövas och omprövas elevers tidigare erfarenheter och ställningstaganden mot andra - vilket 
öppnar upp för nya värderingar och i sin tur att eleverna kan växa som människor, som 
demokratiska medborgare. 
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5. Diskussion   
I denna studies inledning förklarade jag mitt engagemang för den mångkulturella skolan samt 
mitt intresse för skönlitteratur. Skolinspektionens kvalitetsgranskning år 2009 och 2014 visar 
att det finns otaliga brister i skolors undervisning med elever med olika bakgrunder (se avsnitt 
2.2.1). Granskningarna visar att dessa elever ideligen exkluderas. Den gängse praktiken visar 
att undervisning inte utgår från elevers olika erfarenheter. Precis som Öhman diskuterar kan 
litteraturen fungera som ett möte mellan elevers tidigare erfarenheter och det lästa (2015:74). 
Elevers tidigare erfaraneheter skiljer sig åt och ständigt förändras samt utvecklas och därför är 
det extra angeläget att ifrågasätta en västerländsk litterär kanon som utgångspunkt i skola och 
undervisning. Undersökningen pekar på att den svenska normen är referenspunkt och 
utgångsläge i skola och utbildning, och inte sällan i valet av skönlitteratur. Undersökningen 
har påvisat att skönlitteratur kan berika undervisning i och med att den kan bidra till samt 
möjliggöra att svenskämnet och samhällskunskap tillsammans genom en ämnesdidaktisk 
medvetenhet utifrån skönlitteratur kan belysa samtida realiteter och lyfta fram andra 
människors perspektiv och livsförhållanden. Detta gagnar en skola som eftersträvar att leva 
upp till sitt demokratiuppdrag som i sin tur främjar en skola som jobbar för inkludering av alla 
elevers etniciteter och bakgrunder.  
 
Författarna Sandström, Nilsson och Stier i Inkludering - möjligheter och utmaningar (2014) 
redovisar ett distinkt förhållningssätt lärare kan beakta i sin undervisning som utmärks av 
mångkultur. De redogör för Banks (2007) fem dimensioner som skola och utbildning enligt 
dem bör förhålla sig till för att frambringa en skola som präglas av ett interkulturellt 
förhållningssätt. De menar att den nya mångfalden som brer ut sig i skola och utbildning 
ställer nya kompetenskrav och frambringar nya pedagogiska och didaktiska angelägenheter 
samt möjligheter och utmaningar för lärare att förhålla sig till. En praktik som drar nytta av 
dessa fem dimensioner kan underlätta och tydliggöra ett arbetssätt för lärare i sin dagliga 
praxis. Detta förhållningssätt kan undvika en klassrumsmiljö som medvetet eller omedvetet 
upprätthåller en negativ inställning mot det som inte utgör normen för det ”svenska”. En 
sådan praktik menar jag kan vara grundläggande i ett arbete som främjar och eftersträvar 
inkludering i den mångkulturella skolan. Däremot menar jag att premisserna för att en sådan 
ska vara tjänlig innebär en förutsättning att det ligger i alla lärares och skolas intresse att 
infoga i den dagliga verksamheten, annars är risken att ansvaret hamnar på enskilda lärares 
uppdrag. Hur man kan undvika det föreslår jag genom ett ämnesöverskridande arbete, vilket 
kan vara gynnsamt då lärare samt undervisning får möjlighet att bli samstämmig.  
 
Utifrån resultatet av denna studie bekräftats mitt tvivel om en västerländsk kanon kan 
representera och inkludera alla elever, där alla elever känner sig sedda, respekterade och 
representerade samt om det är lämpligt att en kanon prioriteras i en undervisning som har som 
intention att leva upp till skolans demokratiuppdrag (Skolverket, 2011). Däremot hyser jag 
inga tvivel om att vi inte ska bevara ett västerländskt kulturarv. En västerländsk kanoniserad 
litteratur måste ges utrymme i undervisning eftersom det bland annat belyser historiska 
tankestrukturer och är en del av ett historiskt kulturarv. Det denna studie bidrar således med 
att ge ett ämnesdidaktiskt förlag på hur vi genom skönlitteratur kan skapa inkludering i 
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dagens skola och undervisning som präglas av mångkultur. Det blir därför problematiskt i 
dagens klassrumsklimat, att i en skola som fostrar världsmedborgare, endast anamma en 
västerländsk kanoniserad litteratur.  
 
Ett förslag som denna undersökning kommit fram till är att utifrån Tengbergs (2011) ide om 
litteratursamtal och bland annat Molloys (2003) ide om ett ämnesöverskridande arbete kan 
vävas samman i undervisning. Ett samarbeta mellan ämnena svenska och samhällskunskap i 
gymnasieskolans alla delkurser, där litteratursamtal sätts i fokus. Vid ett sådant arbete kan den 
lästa skönlitteraturen, som inte endast präglas av västerländsk kanoniserad litteratur, 
appliceras i ett större sammanhang och möjliggör att lyfta fler och nya perspektiv. I sin tur 
kan det generera att eleverna får större insyn, respekt, ödmjukhet och tolerans, dels inför 
andra kulturer och människor och dels att fördomar och diskriminering motverkas. En sådan 
praktik finner stöd i Vygotskijs (1896-1934) och Roger Säljös (2000) teori om ett 
sociokulturellt lärande som sker i samspel och interaktion med andra. I en sådan kontext, i 
interaktion och samtal med andra, kan åsiktsskillnader mötas. Jag menar att det i sin tur kan, 
utifrån en ämnesdidaktisk skicklighet gagna ett klassrumsklimat som präglas av tolerans och 
ödmjukhet inför något främmande.  
 
Jag påpekar att det är skolans ansvara att tillgodose och lyfta alla elevers olika identiteter och 
bakgrunder som existerar i skolan där skönlitteraturen kan fungera som ett verktyg för att 
närma sig detta. Det är bland annat vad demokratiuppdraget (Skolverket, 2011) förutsätter; att 
inte sträva efter en universell norm som alla elever anses kunna identifiera sig med, vilket 
således är utgångspunkten i en demokratisyn. I detta sammanhang ställs de didaktiska 
frågorna på sin spets då de utgör grunden för en demokratisyn och klassrum som präglas av 
inkludering och som kan bidra till att fördomar och diskriminering reduceras. Jag menar att 
den didaktiska varför-frågan i valet av skönlitteratur är extra angelägen att beakta. Den frågan 
motiverar det val läraren gör, det vill säga att ett val man gör indikerar att ett annat val 
utelämnas och följdfrågan blir således - varför detta val? Det är därför angeläget att diskutera 
dessa frågor för att kunna göra välmotiverade val i sin profession som lärare.  
 
Undersökningen har påvisat att skönlitteratur kan ses som en källa till kulturell information 
där eleverna engageras i arbetet. Bland annat Anders Öhman (2015) och Louise M. 
Rosenblatt (2002) förespråkar detta; att se litteraturen som kunskapskälla. Rosenblatt hävdar 
även att faktatexter helt och hållet bör bytas ut mot skönlitteratur. I detta perspektiv kan ett 
didaktiskt upplägg med ett ämnesöverskridande arbete fungera utmärkt. Det kan hjälpa elever 
att tolka text och tankegångar ur det lästa till vår verklighet. I ett sådant sammanhang kan de 
frågor eller teman som lyfts ur skönlitteraturen bidra med bredd och vidd på dessa frågor och 
appliceras i en vidare kontext. Gunilla Molloy (2003) har exempelvis föreslagit att etiska 
frågor utifrån skönlitteraturen kan tillämpas som metod i ämnet samhällskunskap, på så vis 
kan lärarna dra nytta av varandra på ett fördelaktigt sätt. Om lärare på detta sätt samarbetar 
och kompletterar varandra med sina ämnen och spetskompetenser kan känsliga ämnen, som 
kanske en annan lärare i större utsträckning är utbildad inom, behandlas i undervisning 
(2003:51). Molloy förklarar att lärare som undviker att ta upp känsliga eller provocerande 
ämnen och frågor frångår sitt uppdrag (2003:305). Jag påstår slutligen att det inte råder tvivel 
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i att skönlitteratur har potential att fungera som ett didaktiskt och pedagogiskt verktyg - om 
man tar hänsyn till vad denna studie redovisar.  
 
5.1 Motverka fördomar och diskriminering 
Detta avsnitt diskuterar utifrån resultatet av denna undersökning hur skönlitteratur kan bidra 
till att motverka fördomar och diskriminering i skola och undervisning. 
 
Vid möte med texter av olika slag, ”hög- och låglitteratur”, klassiker eller populärkultur – får 
elever möjlighet att vidga sina åsikter och referensramar. Gränser som omprövas, och där med 
vidgas, ständigt i förändring. I och med detta öppnar det upp för tolerans och ödmjukhet inför 
människors olika livsvillkor. Denna undersökning har visat att det krävs förståelse och 
kunskap i det urval av skönlitteratur läraren gör. Däremot är det en stor utmaning att 
tillgodose alla elevers referensramar. Det är därför denna studie föreslår ett 
ämnesövergripande arbete - samt samtal om texter, då elever i en sådan miljö kan mötas i sina 
tankar. Elevers olika referensramar utgör själva kunskapskällan i en sådan praktik. Lektioner 
där elever endast får möjlighet att ”läsa om sig själv ”som vissa författare förklarar, lätt blir 
inskränkt. Detta skapar inte ett interkulturellt förhållningssätt eller främjar inkludering. Jag 
menar att det fundamentala samt en förutsättning för demokrati och ödmjukhet inför andra 
människor är att tillägna sig kunskap och förståelse för oliktänkande. Det bör således inte 
handla om att en minoritet av elever i en klass ska anpassa sig till majoriteten. 
 
Jag menar att genom lärarens litterära urval indirekt säga vilka verk elever ska känna 
subjektiv relevans snarare öppnar upp för stereotypa antaganden och sätter elever i fack för 
var de ”hör hemma”, om det inte explicit nämns vad syftet är med det lästa. Genom att endast 
välja västerländsk kanoniserad litteratur menar vi implicit att det är normen för vad elever ska 
känna igen sig i. Det är således en utmanande praktik att elever dels ska få möjlighet att ”läsa 
om sig själv”, d.v.s. en subjektiv förankring mellan text och läsare men även möta texter där 
de inte förväntas känna igen sig i. Sammanfattningsvis, i och med den mångkultur som 
präglar dagens skola bör vi varken utesluta kanoniserad västerländsk litteratur eller endast 
använda oss av sådan litteratur i undervisningen. Det behövs variation för att alla elever ska 
ges möjlighet till subjektiv förankring och genom att arbeta ämnesöverskridande med samtal 
minskar fördomar inför andra människor. Istället erbjuder vi elever inkludering snarare än 
diskriminering och fördomar för det som skiljer sig från det egna jaget. Med hjälp av ett 
kollegialt samarbete via ämnesöverskridande arbete, utifrån skönlitteraturen, kan frågor och 
erfarenheter elever bär på genom samtal bli det forum där åsikter och antagande möts, prövas 
och bryts.  
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5.2 Slutord 
Denna undersökning har visat att en utveckling behöver ske i dagens mångkulturella skola. 
Undersökningen har indikerat att det saknas mål och riktning i hur vi kan applicera och 
effektivisera arbetet med skönlitteratur i undervisning. Undersökningen har pekat på att det 
saknas tillvägagångssätt i hur man skapar ett klassrumsklimat som präglas av inkludering som 
reducerar fördomar och diskriminering i det mångkulturella klassrummet. Dagens skola består 
av kulturell mångfald och det är en verklighet vi står inför och något vi bör förhålla oss till. 
Inte sällan finns även klassproblematik som blir extra synlig i en skolmiljö. Det förväntas att 
lärare ska axla denna verklighet och denna undersökning har försökt påvisa att det saknas 
kunskap och didaktiska och pedagogiska tillvägagångssätt för hur man kan välja riktning i 
undervisning.  
 
Genom att se skönlitteraturens potential, att socialt medvetande finns i fiktion, kan den 
fungera som en väckarklocka för hur det kan vara i världen. Skönlitteraturen har potential att 
fungera som en extra dimension till undervisning. Litteraturen kan spegla vår värld, så varför 
inte dra nytta av det? Dock bör vi inte utgå från ett inskränkt innehåll av en i ett visst givet 
tillfälles majoritets ”värld”. I och med det behöver det kanske inte finnas en enighet mellan 
lärare i valet av skönlitteratur som Anne-Lie Briby (2012) påstår i sitt examensarbete. 
Enigheten bör istället vara att lärare utgår från väl begrundad ämnesdidaktik vilket indikerar 
på att man utgår från den aktuella elevgruppen. Man bör visserligen förstå och lära elever 
skönlitteraturens artefakter, så väl nutida som historiska med dess betydelser och syften. 
Skönlitteraturen har däremot ytterligare dimensioner att bidra med än att endast fungera som 
ett estetiskt uttrycksmedel – den kan förslagsvis fungera som ett inkluderingsverktyg i det 
mångkulturella klassrummet  
 
5.3 Förslag till vidare forskning 
Förslagen nedan är exempel på vad denna undersökning nuddat vid men på grund av brist på 
utrymme inte kunnat utveckla eller närmare gå in på. Ett förslag kan vara att undersöka hur 
valet av skönlitteratur och den subjektiva relevansen spelar roll i fortsatt skolgång och 
utveckling för eleverna. Det kan även handla om subjektiv relevans kan bidra till likvärdig 
utbildning, och i så fall hur? Ett annat förslag till vidare forskning kan vara att undersöka hur 
ett ämnesöverskridande arbete i gymnasieskolans alla ämnen kan implementeras för att skapa 
djup och bredd i undervisning där alla ämnen kan dra nytta av varandra. Till sist är det extra 
angeläget att det behövs mer forskning om hur dagens svenska skola och undervisning skapar 
likvärdig utbildning för alla elever, oavsett socioekonomisk- och/eller etnisk bakgrund. Ett 
arbetssätt med skönlitteratur via litteratursamtal och ett ämnesöverskridande arbete har varit 
ett, av säkert många, förslag på hur det arbetet kan se ut.  
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