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Människans själ är statslös och så är det också med ordet. Inga vakter eller 

poliser vid gränsen kan hindra Gabriel García Márquez, Arundhati Roy, Bei 

Dao eller Imre Kertész från att sprida sina böcker i världen. Litteraturen 

överlistar alltid i långa loppet censur och förtryck och den håller sig med egna 

underjordiska tunnlar och gengångare. Nu sprids den med ljusets hastighet i 

rymden och korsar de största haven. Böcker är beduiner och nomader. De går 

längre än kameler och klarar sig helt utan vatten. När författarna skriver är de 

inte svarta, bruna eller vita. De är människor och kan aldrig vara annorlunda. 
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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi anat en obalans i det 

internationella perspektiv som elever får i svenskämnets litteraturundervisning. Vi anser att 

om elever får läsa litteratur även från den icke västerländska kultursfären kan de få en ökad 

förståelse för människor med annan kulturell bakgrund. Genom att använda sig av ett 

balanserat mångkulturellt perspektiv i litteraturundervisningen ges elever en möjlighet att 

medvetandegöra den egna och andras identiteter, lära känna andras världar och på så vis 

komma bakom stereotypa bilder av människor. 

 

Syfte: Att se om, och i så fall hur, globaliseringen av världen och det mångkulturella 

samhället avspeglas i svenskämnets litteraturundervisning. 

 
Metod: Vi har utgått från ett kvalitativt perspektiv i vår forskning. Vi har använt oss av 

såväl kvalitativ som kvantitativ metod när vi intervjuat lärare och genomfört 

enkätundersökning med elever på grundskolans senare år och gymnasieskolan. 

 
Resultat: Av globaliseringen av världen och det mångkulturella samhället ser vi inte 

många spår av i svenskämnets litteraturundervisning. Orsakerna till detta är bl.a. lärarnas 

bristande utbildning inom mångkultur och icke västerländsk litteratur. Ytterligare orsaker 

kan vara kurs- och läroplanernas utformning. Vi anser att de inte är tillräcklig tydliga när 

det gäller att föra in ett balanserat mångkulturellt perspektiv. Men den största bristen tycks 

ligga på samhället som inte i tillräckligt hög grad prioriterar frågan. 
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Inledning 
 
I den globala världen hänger allt samman. Den latinamerikanske och afrikanske elevens 

studier och levnadsöden är sammanlänkade med den svenske elevens studier och 

levnadsöde. Men hur kan vi hjälpa eleverna att lära känna varandras världar? Vad kan vi 

som blivande svensklärare göra för att få till stånd ett interkulturellt möte? Kan vi med 

litteraturens hjälp motverka främlingsfientlighet och rasism?   

     Vi tror det är möjligt att med litteraturens hjälp öppna dörrar och lära oss av varandra 

om människors villkor, på olika platser i världen. Vi menar att litteraturen är ett viktigt 

verktyg med vilket man kan förändra okunskap och rädsla till att bli kunskaper, 

erfarenheter om och intressen för, andras livsvillkor. Litteraturen ger stoff och uppslag till 

egna tankar och möjlighet till egna ställningstaganden. Via det litterära mötet ges eleven 

möjlighet att skapa en egen interkulturell mötesplats; där hon/han skaffar sig verktyg att 

möta andra och stärka sin egen identitet genom att få perspektiv på den egna kulturen i 

jämförelse med andra kulturer och att se likheter såväl som skillnader med andra och 

därigenom växa som människa. Att uppmuntra till interkulturella möten via litteraturen är 

ett sätt att acceptera världen som den verkligen ser ut. För att öka förståelsen för andra 

kulturer än ungdomars egna, och minska rädslan för det främmande och okända, anser vi 

det vara viktigt för elever att vidga och balansera det internationella perspektivet inom 

litteraturundervisningen i svenskämnet. Det skulle kunna göra elever mer medvetna om den 

egna kulturen och få perspektiv på den i jämförelse med andra kulturer. Vi anser att det är 

nödvändigt att hitta en balans i användandet av västerländsk, afrikansk, asiatisk och 

latinamerikansk litteratur i svenskämnet, utan att för den skull förringa den västerländska 

kultursfärens betydelse i litteraturundervisning. Det gäller att hitta en balans mellan 

gammalt och nytt, det traditionella och förnyande. På så vis kan man medvetandegöra 

kulturella likheter/olikheter och därmed även hitta en väg att acceptera, förena och förstå 

varandra över nationsgränserna.  

     Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi anat en obalans i det internationella 

perspektiv som eleverna får i svenskundervisningen på högstadiets sista år och på 

gymnasiet. I LPO 94, under skolans uppdrag, och i LPF 94, under skolans huvuduppgifter 

står: 
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           Ett internationellt perspektiv i undervisningen är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i 

ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och för att förbereda eleverna för 

ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser.  
 

Hur ser detta internationella perspektiv ut och hur mycket av det får eleverna i dagens 

skola? Vår undersökning kan tjäna elevers och skolans intresse genom att visa hur 

litteraturundervisningens innehåll i svenskämnet överensstämmer med den verklighet som 

elever möter i dagens mångkulturella samhälle. Det faktum att det svenska samhället och 

världen är i ständig och snabb förändring gör det viktigt att analysera behovet av en 

eventuell uppgradering av läro- och kursplaner. Den engelska kursplanen har ett bredare 

mångkulturellt perspektiv som vi anser att svenskämnet kan hämta idéer ifrån och 

inspireras av. Behöver kursplanen i svenska uppdateras? 

     Vi har valt ett ämne som berör och engagerar oss båda. Ett intresse för litteratur- och 

kulturmöten förenar vi i en gemensam grund som blivande svensklärare. Vid sidan av våra 

lärarstudier har vi bland annat fördjupat oss i interkulturell pedagogik och 

litteraturvetenskap i ett mer globalt perspektiv än det traditionellt västerländska, något som 

ligger till grund för vårt val av ämne till uppsatsen.  
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Syfte och frågeställningar 
 
 
Syfte: 

 

• Att se om, och i så fall hur, globaliseringen av världen och det mångkulturella 

samhället avspeglas i svenskämnets litteraturundervisning.  

 
Forskningsfrågor: 

 

• Hur ser det internationella perspektivet i svenskämnets litteraturundervisning ut? 

            Är det balans mellan användandet av litteratur från den västerländska kultursfären 

            och litteratur från Afrika, Asien och Latinamerika i svenskundervisningen? 

• Arbetar lärare idag utifrån ett balanserat mångkulturellt perspektiv i svenskämnets 

litteraturundervisning?  

• Avspeglas det mångkulturella samhället i svenskämnets litteraturundervisning, sett 

ur ett elevperspektiv? 

• Hur tolkas kurs- och läroplaner i svenska av lärare sett ur ett mångkulturellt 

perspektiv? 

• Vad beror det på om det mångkulturella samhället och globaliseringen av världen 

inte avspeglas i svenskämnets litteraturundervisning?  
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Begrepp  
 

Vi skall här kortfattat försöka beskriva de grundläggande begrepp som vi bygger vårt arbete 

på. En del begrepp kan förefalla en aning diffusa, eller rent av nya. De kräver därför någon 

form av förklaring, så att även läsaren skall kunna följa och förstå vårt upplägg och våra 

tankegångar. Inom ramen för flera av dessa definitioner finns rikligt med forskning men 

den begränsning vårt arbete innebär tillåter oss inte att gå alltför djupt i respektive 

definition. Såväl kultur som mångkultur och interkultur är vida begrepp som är 

komplicerade och kan ha flera betydelser beroende på ämnesinriktning. Dessa kräver 

egentligen djupare och mer rättvisande förklaringar. Vi är medvetna om att vi gör 

begreppen orättvisa genom att på detta, mycket korta, sätt beskriva dem.  

 

Kultur 
Stier (2004) tar upp och beskriver fyra olika ”typer av kulturbeskrivningar”:  

 

• de ”beteendemässiga” där man genom att studera yttre beteenden kan förstå en 

kultur. 

• de ”funktionalistiska” där en kultur ses som ”ett socialt system” där yttre regler, 

mönster och värderingar styr. 

• de ”kognitivistiska” där man försöker beskriva det som sker i människors inre. 

Man är intresserad av att få reda på sådan kunskap man använder ”automatiskt” 

i vardagslivet. 

• de ”symbolistiska” där man ser till de konsekvenser som uppstår i ”samspelet 

mellan inre och yttre processer”. Det personliga mötet mellan människor står i 

fokus. 

 

Trots dessa olika synsätt finns det i grunden teorier som forskare är överens om. 

Exempelvis skapas ingen kultur om inte människor får tillfälle att mötas. Det är i mötet 

mellan människor som kulturen får möjlighet att utvecklas och omskapas. Stier menar att 

kultur inte får ses som något oföränderligt och stillastående utan kulturen, liksom 

människan, är i ständig förändring (s. 22 ff.). 
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Mångkultur  
Perneman, i Folkbildning som interkulturell dialog (2002), har arbetat fram en tydlig 

tankemodell kring hur man kan se på monokultur, mångkultur och interkultur. Detta 

tankeschema har vi delvis haft som utgångspunkt för följande resonemang kring 

mångkultur och interkultur (s. 6 f.). 

     För oss, och i detta sammanhang, beskriver ett mångkulturellt samhälle ett samhälle där 

många olika monokulturella grupper av människor finns representerade, exempelvis etniska 

och religiösa grupper. Centralt i begreppet ligger ”vi och dom”, dvs. grupper av människor 

som fungerar sida vid sida utan egentlig interaktion. Mycket fokus läggs på 

gränsdragningar och olikheter. Grunden till mångkultur ligger i de många, små, homogena 

monokulturer som på olika sätt sammanstrålar och bildar större ”kulturer av många”, dvs. 

mångkultur. De positiva effekter denna addition av monokulturer för med sig till ett 

samhälle är att den öppnar upp för en dialog mellan olika grupper av människor. För att 

denna kontakt skall leda till nästa steg, till en förändring av ”vi och dom” –tänkandet, så 

krävs att ett interkulturellt möte äger rum.  

 

Interkultur 
Begreppet används vanligtvis inom pedagogikens verksamhetsområde. Vår, mer generella 

och övergripande, tolkning av begreppet innebär att interkulturalitet är en väg till 

gemenskap, förståelse och respekt mellan människor, oberoende av kulturell bakgrund. För 

oss innebär det att ”ta ner” det mångkulturella mötet till ett plan där mötet mellan 

människor blir det primära och mötet mellan nationer och/eller grupper, det sekundära. Ett 

interkulturellt möte tar ner det mänskliga mötet till en nivå som vi uppfattar som mer 

tillåtande och förutsättningslös än det mångkulturella mötet, eftersom det senare ofta 

fokuserar på gränsdragningar och olikheter. Ett interkulturellt möte kan bli ett reciprokt 

möte där människor med olika kulturella bakgrunder tillför och bidrar till en levande 

relation som kan utvecklas och leda till förändringar av invanda tankemönster.  

 
Identitet 
I identiteten ryms, enligt Stier (2003), var och ens ”personlighetsegenskaper” och ”sociala 

tillhörigheter”. Stier menar att en människa under hela sin livstid formar, och omformar, sin 

identitet. Det är en ständigt pågående process. Detta arbete är särskilt intensivt under 

uppväxttiden. En tonåring söker och försöker forma sin identitet utifrån flera olika 



10 

tankesätt, men den primära frågan är ”Vem är jag?”. För att lyckas få ett någorlunda 

tillfredsställande svar, behöver ungdomar hjälp och stöd på olika sätt, från den värld där de 

befinner sig, exempelvis i skolan. Kontakterna med människor och miljöer i deras närhet 

bidrar till att göra identitetsskapandet till en ständigt pågående process. De frågor unga 

människor har kring sin identitet gör att de behöver hjälp att hantera mänskliga relationer 

och hitta sin speciella plats i samhället. Dessa frågor är ingenting som enbart rör 

barn/ungdomar med någon särskild etnisk bakgrund utan den gäller alla. Det är först när 

ungdomar lyckas få svar på frågor och/eller hittar verktyg att hantera sin livssituation som 

man kan gå vidare i livet. Stier, liksom Antonovsky, menar att identiteten är viktig för att 

människor skall kunna få känsla av sammanhang i livet (s. 91 ff.). 

 
Människor har ett psykologiskt behov av att känna sig som en integrerad helhet  (s. 91). 

 
 

Balanserat mångkulturellt perspektiv 
När vi påbörjat vårt forskningsarbete hade vi svårt att finna ett begrepp som på ett enkelt 

sätt förklarade vår tankegång om en balanserad världsbild. Att använda sig av exempelvis 

”internationellt” eller ”mångkulturellt” perspektiv ansåg vi inte räckte till för det vi ville 

beskriva. Begreppet balanserat mångkulturellt perspektiv använder vi oss av i arbetet 

eftersom det på ett bättre och mer rättvisande sätt beskriver hur vi anser att innehållet i 

litteraturundervisningen bör fördelas mellan länder, nationer och kulturella grupper. Med 

begreppet vill vi, i detta sammanhang, beskriva vikten av balans i användandet av litteratur 

från Afrika, Latinamerika, Asien och den västerländska kultursfären.  

 
 

Globalisering   
I begreppet ryms en mängd olika inriktningar, definitioner och betydelser. Maltén (2003) 

beskriver fem utmärkande drag för globaliseringen i samhället: 

 

• En snabb förändringstakt (kunskapen fördubblas vart femte år) 

• En ny informationsteknologi 

• Internationalisering 

• Folkförflyttningar (migration mellan länder, urbanisering inom respektive land) 

• En gemensam demokratisk värdegrund (s. 65).  
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Rasism 
Grunden till en rasistisk ideologi beskriver Nationalencyklopedin med följande fem 

punkter. 

 

• Att dela in människosläktet i raser utefter yttre kännetecken är rimligt. 

• Att det finns samband mellan de yttre kännetecknen och ”nedärvda mentala och 

intellektuella anlag, beteendemönster  samt lynne och moralisk karaktär”. 

• Att dessa yttre och inre kännetecken är representativa för alla människor inom 

respektive raser. 

• Att raser kan rangordnas efter ”kvaliteten av de nedärvda dragen”. 

• ”[…] att denna hierarkiska klassifikation berättigar medlemmar av förment 

överlägsna raser att dominera, exploatera och t.o.m. förinta medlemmar av förment 

underlägsna raser”. 

 

Enligt NE är den första punkten omtvistad bland forskare; punkt två och tre är direkt 

felaktiga och punkt fyra och fem ”etiskt och politiskt förkastliga”. 

(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=290945) 

 

Främlingsfientlighet 
Begreppet används ofta som en synonym till rasism. Rasism grundar sig på tanken om att 

en grupp människor med en speciell hudfärg och/eller härkomst är högre stående än en 

annan grupp människor och att dessa grupper skall leva åtskilda. Främlingsfientlighet 

grundar sig på tanken att olika kulturella grupper inte bör leva ihop eller att en kultur är mer 

framstående än andra. Till skillnad från rasismen som ser till fysiska skillnader, ser 

främlingsfientligheten till kulturella skillnader. Den främlingsfientlige ser inte till individen 

i sitt avståndstagande utan till kulturella grupper i samhället.  

(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=175976) 

 

Kanon 
Kanon betyder norm eller rättesnöre. Enligt Bergsten och Elleström (2004) började man 

ursprungligen använda begreppet för tvåtusen år sedan när man i teologiska sammanhang 
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sammanställde bibeln av de texter om guds skapelse som fanns kvar när de ”oäkta” hade 

sållats bort. I dagens betydelse utgörs den litterära kanon av 

 
 […] en samling texter som bildar den allmänt accepterade stommen i en viss skrifttradition (s. 

31). 

 

Den litterära kanon är inte, som bibelns, fastslagen utan förändras över tid när nya verk, av 

i huvudsak litteraturforskare och universitet, anses betydelsefulla för den kulturella 

referensramen. Antalet litterära verk får inte bli för stort eftersom tanken med 

kanonbegreppet är att en person skall kunna överblicka sin tids kanon (s. 31 f.).  

 
Lika viktig som den nationella kanon är för ett folks kulturella självkänsla, lika omistlig är den 

allmänna kanon för internationell förståelse och gemenskap, åtminstone inom västerlandets 

kulturkrets (s. 43). 
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Forskningsbakgrund 
 
”Vi och dom” 
Sett ur ett historiskt perspektiv har skolans stadgar fram till mitten av 1930-talet betonat 

den pedagogiska fostran till att gälla fosterlandet, d.v.s. Sverige. Efter andra världskrigets 

slut utvecklades innehållet till att även omfatta andra länder än Sverige - man började 

blicka utåt världen. I våra dagar har en del av skolans målsättning kommit att handla om 

”det mångkulturella samhället”, ett samhälle där såväl ”svenskar” som människor med 

annan kulturell bakgrund får plats. Med andra ord har man börjat inse att vi alla är 

människor i samma värld oberoende av var vi föds (Palmgren 2000 s. 182).  

     Stier (2004) menar att människor i alla tider dragit gränser mellan ”medlemmar” och 

”icke medlemmar” av exempelvis kulturer, dvs. ”vi och dom”. Det är inget som är ett 

typiskt svenskt fenomen, utan förekommer inom alla kulturer och etniska grupper. Stier 

säger att denna process till att bli socialiserad in i samhället börjar redan tidigt i barndomen 

då vi förmanas av vuxna att på olika sätt undvika vissa människor av olika anledningar. På 

så vis växer och förstärks det ”annorlundaskap” och de negativa faktorer som ”dom” 

eventuellt har och vi tydliggör vår egen relation till varandra i gruppen som något 

sammansvetsat och positivt. I denna jämförelse blir skillnaderna mellan människor större 

än likheterna och ur dessa starka kontraster som uppstår blir resultatet av tendenser något 

som förstärks och överdrivs åt båda håll (s. 95 f.). 

     De ”vi” som ofta beskrivs i exempelvis skolans läromedel är i huvudsak vita, 

västerländska, med kristen bakgrund. Men ibland kan definitionen av vilka ”vi” är bli lika 

märklig som Palmgren (2000) beskriver: 

 
I Sverige har vi fått hjälp att bygga det moderna Sverige av valloner, judar, finnar, 

samer, och under senare decennier av italienare, jugoslaver, turkar, latinamerikaner 

från Chile och Argentina, afrikaner, libaneser och palestinier (s. 84). 

 

Vilka är då ”dom”? Detta kan beskrivas på lika många olika sätt som det finns människor i 

världen. Men en tankeväckande beskrivning vi råkat på är Palmgrens tanke kring ”dom”. 

 
Ibland får jag intrycket att skolböckerna genomsyras av en syn på ”det främmande” som 

ligger nära min barndoms uttryck ”främmande” för människor på besök. Dem hälsade 
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man vackert på, man bjöd på mat, dem var man artig mot, bara de inte stannade alltför 

länge (s. 190). 

 

 
”Vägen till självkännedom går över kunskapen om andra.”  
Christer Hedin, i Värdegrund och svensk etnicitet (2001), menar att människors 

karaktärsdrag inte blir tydliga förrän de speglas i andras karaktärsdrag. Det är först när 

man kan urskilja olikheter eller avvikelser som man kan komma till en klarare insikt om 

sig själv och andra. 

 
Vägen till självkännedom går över kunskapen om andra (s. 54). 

 

Så länge man enbart möter dem som liknar en själv ges inga möjligheter till utveckling och 

förståelse. Ett jämförelseperspektiv är nödvändigt för att kunna tydliggöra egna och andras 

grundläggande egenskaper. 
 

Vi kan ’vinna’ en jämförelse genom att jämföra våra egna ideal med de andras 

verklighet, men vi lär oss inte mer om andra på det sättet. Fördomar har i alla 

kulturer en social funktion. De stärker självkänslan och gemenskapen så att de icke 

önskvärda blir utestängda. Sådana fördomar försvinner inte genom enbart 

upplysning. Det behövs också en förändrad attityd, men kunskaperna om andra kan 

vara en hjälp i arbetet med attityderna. Därför måste vi se hur andra tänker och vilka 

värderingar de betraktar som grundläggande (s. 55). 

 

Vidare menar Hedin att det i all form av undervisning är betydelsefullt att medvetandegöra 

egenskaper genom att synliggöra kontraster. Men detta har också en baksida där 

medvetandegörandet av kontrasterna kan användas felaktigt för att öka det ”nationella och 

kulturella självförtroendet”. Genom att framställa sig själv som sympatisk, bättre och 

starkare blir ”den andre” per automatik mindre bra, svagare och osympatisk. Det blir då lätt 

att i detta jämförelseperspektiv tydliggöra och framhäva sitt eget goda beteende och sina 

egna bra sidor. Hedin menar att detta i sig är riskfritt så länge ”vi” och ”dom” håller sig på 

avstånd från varandra, men när ”vi” och ”dom” möts riskerar flera generationers fördomar 

flyta upp till ytan där de synliggörs och blottläggs. I detta läge är det oskyldiga 

jämförelseperspektivet inte längre oskyldigt utan kan bli stark grogrund för osämja och 

stridigheter med rasistiska förtecken. Av denna anledning anser Hedin att det är av yttersta 

vikt att människor från olika kulturer får möjligheter att lära känna varandra. Det är viktigt 
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att ”lära känna verkligheten bakom föreställningarna om andra kulturer” och upptäcka en 

ofullkomlighet hos andra (s. 54 f.), en ofullkomlighet vi själva för övrigt besitter i lika hög 

grad som ”alla andra”.  

 

Kurs- och läroplaner 
Byram, Gripkova och Starkey betonar, i europeiska rådets publikation (2000), vikten av 

existentiell kompetens, interkulturell förmåga och medvetenhet när det gäller att föra in en 

interkulturell dimension i språkundervisning. Det viktigaste med begreppet interkulturell 

dimension är att eleven skall bli medveten om den egna och andras identiteter och kunna 

utveckla berikande relationer med människor som har annan kulturell bakgrund. Byram et. 

al. framhåller betydelsen av att se människor som individer och inte som representanter av 

en kulturs värderingar och idéer, på så sätt kan eleven komma bakom stereotypa 

föreställningar och fördomar. Vidare menar de att en bra lärare är den: 

 
[…]who can help them acquire interest in and curiosity about ‘otherness’ and an awareness of 

themselves and their own cultures seen from other people’s perspectives (s. 6 f.).  

 

Kursplanerna för engelska i grund- och gymnasieskolan tar upp flera av europeiska rådets 

tankegångar om en interkulturell dimension t.ex. under ”mål att sträva mot”:  

 
Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att 

reflektera över levnadssätt och kulturer i engelsktalande länder och göra jämförelser med egna 

erfarenheter.  

 

Vidare under ”ämnets karaktär och uppbyggnad”:  

 
Förmågan att reflektera över likheter och skillnader mellan egna kulturella erfarenheter och 

kulturer i engelsktalande länder utvecklas hela tiden och leder på sikt till förståelse för olika 

kulturer och interkulturell kompetens.   

 

Samt att  

 
Ämnet engelska ger en bakgrund till och ett vidare perspektiv på de samhälls- och 

kulturyttringar som eleven omges av i dagens internationella samhälle.  
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I läroplanerna Lpo94 och Lpf 94 står det om vikten av att ha ett internationellt perspektiv i 

undervisningen för att förbereda eleverna till ett liv i dagens globala och mångkulturella 

värld, såväl inom som utom landets gränser. Där beskrivs också hur den växande 

internationaliseringen ”ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 

värden som ligger i en kulturell mångfald” (s. 19 och s. 37). 

     I kursplanen för svenska på grundskolan hittar vi, sett ur ett internationellt och 

mångkulturellt perspektiv, följande under ”ämnets syfte och roll i utbildningen”:  

 
Svenskämnet syftar till att stärka elevernas identitet och förståelse för människor med olika 

kulturell bakgrund. 

 

Under ”mål att sträva mot”: 

 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven får möjlighet att förstå kulturell 

mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och skilda former från 

Sverige, Norden och andra delar av världen.  

 

Vidare under ”ämnets karaktär och uppbyggnad”:  

 
Det ger kunskaper om […] olika kulturarv och om vår omvärld. […] Språket och litteraturen är 

således ämnets centrala innehåll och källa till kunskap om världen runt omkring oss. […] 

Skönlitteratur […] hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma 

identitet. Skönlitteratur […] ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för det som 

är annorlunda och för omprövningar av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder 

formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållande. 

 

I kursplanen för svenska på gymnasiet kan man läsa, ur samma perspektiv som ovan, under 

”mål att sträva mot”:  

 
[…] förstår språkets betydelse för identiteten och utvecklar förmågan att förstå sig själv och 

andra i ett kulturellt och historiskt sammanhang, […] får möjlighet att utveckla beläsenhet i 

centrala […] internationella verk och tillägna sig kunskap om författarskap, epoker och 

idéströmningar i kulturer från olika tider, […] i dialog med andra […] fördjupar sin förståelse 

för människor med andra levnadsförhållanden och från andra kulturer.    
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Litteraturvetenskaplig forskning 
Som exempel på litteraturvetenskaplig forskning med ett utvidgat globalt perspektiv har vi 

studerat Gayatri Chakravorty Spivaks Death of a Discipline, Staffan Bergstens 

Litteraturvetenskap – en inledning samt tittat närmare på Sveriges vetenskapsråds projekt 

Literature and Literary History in Global Contexts: a Comparative Project.  

     Gayatri Spivak (2003) skriver om behovet av att vidga litteraturens fält från det 

traditionellt västerländska till att omfatta hela världen och anpassa litteraturstudierna till 

globaliseringen av världen (s. 5 ff.). Hon anser att det är dags att skriva om 

litteraturhistorien och erkänna att de europeiska språken inte har ensamrätt på att gestalta 

världen genom litteraturen.  
 

Vi måste se språken från det södra halvklotet som aktiva kulturella media snarare än som objekt 

att studeras av den okunnige migranten från metropolen. (s. 9)  [vår översättning]. 

 

Genom att lära oss läsa noggrant och med öppna ögon kan vi träna upp vår 

föreställningsförmåga (s. 6 f. och 12 f.). För att komma bakom en ofta förenklad världsbild, 

där mycket framställs som antingen svart eller vitt, ont eller gott, menar Spivak att det är 

viktigt att inte undvika texter som kan tyckas komplicerade eller annorlunda. Sådan 

litteratur kan lära oss att det inte finns någon absolut sanning, utan tolkningar av texter är 

öppna processer och det är en viktig insikt att förstå att det är så (s. 26 f.). Att läsa litteratur 

från en annan kultur än den egna kan kanske vara besvärligt och väcka osäkerhet, särskilt 

om läsningen inte leder till omedelbar förståelse. Om då eleverna är vana vid ett öppet 

förhållningssätt till texter så menar vi att läsandet kan underlättas.  

     Bergsten (2002) skriver om Weltlitteratur, ett begrepp som växte fram som en motvikt 

till 1800-talets nationalistiska litteraturhistorieskrivning. Man började se samband mellan 

litteratur från olika tider och från hela världen. Med hela världen avsåg man då Europa och 

i viss mån USA. Nu arbetar litteraturforskare med att vidga innehållet i begreppet 

Weltlitteratur. Idag vill man täcka in all världens litteratur, vilket för med sig en total 

revision av den traditionellt dominerande västerländska litterära kanon (s. 67 ff.).  

     Sveriges vetenskapsråd startade 1999 projektet Literature and literary History in Global 

Contexts. A Comparative Project, vars syfte är att studera och analysera litteratur ur ett 

globalt perspektiv. Man studerar all litteratur på originalspråk och bakgrunden till projektet 

var en önskan från forskare att få en djupare kunskap om litteratur utanför den 

västerländska kultursfären. De svårigheter som forskarna ställs inför är att få en 
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övergripande bild av världslitteraturhistorien. Det finns mycket material men inga 

gemensamma forskningsmetoder och regler för litteraturforskning i världen. Det blir därför 

nästan omöjligt att få ett klart och rättvisande perspektiv av litterära traditioner, vilket 

vetenskapsrådet finner olyckligt och otidsenligt i en tid av ökad globalisering (s. 1 f.). 

 

Pedagogik 
Lahdenperä (2004) beskriver hur man redan på 1980-talet började använda begreppet 

interkulturalitet i sammanhang kopplade till skolan. Hon menar att ämnet ”interkulturell 

pedagogik” betraktats som en inriktning vars syfte till en början främst har varit att 

behandla de problem som kan uppstå då människor umgås över kulturgränser. Idag skall 

undervisning i interkulturalitet inte ses som ett enskilt ämne utan som ”[…] ett 

förhållningssätt som skall tillämpas i alla ämnen”. I Språk- och kulturarvsutredningens 

betänkande Olika ursprung – gemenskap i Sverige (SOU 1983:57) rekommenderar man att 

begreppet används som  

 
[…] ett uttryck för ett behov av att på ett nytt sätt förhålla oss till varandra (dvs. 

invandrare och svenskar) i skolan.  

 

Detta krav till förändring gäller såväl innehåll i den undervisning som ges i svenska skolor 

som i utbildning av skolans personal. Lahdenperä nämner att Skolöverstyrelsen i sitt 

handlingsprogram för skolans internationalisering skriver att det inte längre handlar om 

”Sverige i världen” utan i lika hör grad om ”världen i Sverige”. Genom 1985-års 

riksdagsbeslut beslutades att all undervisning skall utgå från ”ett interkulturellt synsätt”. 

Lahdenperä menar vidare att man genom att använda sig av detta förhållningssätt kan skapa 

”förutsättningar och ömsesidig respekt och förståelse i klassen, skolan och närsamhället” (s. 

11 f.). 

     Lars Wolf (2002) skriver att läraren och dennes intresse och bakgrund påverkar hur 

litteraturundervisningen utformas i klassrummet. Om läraren anser det vara viktigt att läsa 

litteratur för att lära känna karaktärerna i en bok och känna till olika författare, så får 

eleverna kunskap om det. Anser de däremot att den viktigaste orsaken till läsningen är 
 

[…] att lära sig något om sig själva och samhället de lever i, ser de troligen som sitt arbete att 

hjälpa eleverna att komma underfund med hur de liknar eller skiljer sig från texternas 

personer (s. 165).  
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     Malmgren (1996) nämner tre olika ämnesuppfattningar hos svensklärare. Om svenskan 

ses som ett färdighetsämne fokuserar läraren på formalia, dvs. läs- och skrivfärdigheter. De 

olika momenten tränas separat och litteraturen används här enbart som lästräning och inte 

till reflektion eller själv- och omvärldskännedom. Nästa uppfattning är att se svenskan som 

ett litteraturhistoriskt bildningsämne där det gäller att förmedla det kulturella arvet med 

fokus på litterära verk och författare i en kronologisk ordning. Den tredje ämnesuppfattning 

enligt Malmgren är att se svenskan som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Denna ämnessyn 

innebär att fokus läggs på innehållet i litteraturen som används. Man utgår från innehållet i 

det litterära verket för att utveckla elevernas förståelse om sig själva och sin omvärld. 

Elevernas intresse och nyfikenhet ses som grundläggande för att en bra språk- och 

kunskapsutveckling skall kunna ske. Den sista ämnessynen skiljer sig en del från de två 

tidigare eftersom denna grundar sig på den elevgrupp som läraren har framför sig. Läraren 

utgår från ”den aktuella elevgruppens förutsättningar och erfarenheter” istället för ”fasta 

studiegångar” (s. 87 ff.). 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Som teoretiska utgångspunkter tar vi upp Paulo Freire och Aaron Antonovsky. Deras 

teorier ligger till grund för arbetet med vår uppsats. Freire ser läraren som en pedagog 

vilken arbetar jämsides med eleven för att i dialog och samspel med andra göra denne och 

sig själv till kritiskt reflekterande människor. Med detta synsätt kan eleven och läraren 

frigöra varandra från förutfattade meningar om människor och omvärlden. Antonovsky 

förklarar med sitt begrepp KASAM vikten av att förstå, kunna påverka och känna ett 

sammanhang med sin omvärld. Genom att öka förståelsen av sin omvärld är det möjligt att 

komma bakom stereotypa bilder av människor och få till stånd ett möte människor emellan.  

 

Paulo Freire 
Freires pedagogiska teorier har fötts ur ett latinamerikanskt perspektiv. Innehållet i hans 

teorier är dock av allmänmänsklig karaktär och gör dem därför också möjliga att använda 

inom det svenska skolväsendet. Freire (1972) menar exempelvis att den traditionella skolan 

i alltför hög grad fostrar elever till anpassning för att de sedan skall passa in i samhället. 

Men detta försök att stöpa elever i samma form kan få rakt motsatt effekt eftersom alla 

elever inte klarar denna anpassning. Den kan ge eleven en känsla av att inte passa in och 

inte känna sig kunnig, m.a.o. inte passa in i samhället. I dag går alltför många elever ur 

skolan med en stark känsla av misslyckande och okunnighet. Självkänslan lyser med sin 

frånvaro lika starkt som de betyg eleven misslyckas med att förvärva.  

     Freire förkastar en lärares roll som enbart förmedlare av kunskap. Han menar att lärare 

och elev, i samspel och i dialog, skall undervisa varandra för att på så vis kunna bli 

medvetna och kritiskt reflekterande människor. Genom dialogen, i mötet mellan människor, 

har man möjlighet att frigöra sig från egna intryck och föreställningar av omvärlden och 

kritiskt börja reflektera över sina egna värderingar och den egna situationen. Man kan 

därigenom även befrias från de förtryck som exempelvis läromedel kan ge uttryck för via 

sitt imperialistiska perspektiv. Att läromedel och antologier utformas med det västerländska 

perspektiv de ofta har, innebär en begränsning av den globala värld elever idag lever och 

verkar i. Med den utformningen förbinds även läraren indirekt till att visa och förmedla det 

samhällssystem där vissa människor ofta härskar över andra. Freire menar att man inte skall 

se människan som isolerad och oberoende av sin omvärld. Om då t.ex. läromedel enbart 

kopplas till verkligheten i västvärlden och skiljs från den helhet världen består av, visar de 
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inte en rättvis bild av världen. En rättvisare representation av all världens författare i skolan 

skulle kunna ge elever kunskap, kraft och möjlighet att själva skapa sin verklighet där möte 

mellan alla människor tillåts. Ställs de inför möjligheten att relatera sin verklighet till 

många andras, ges de också en utmaning vilket kan leda till att de successivt uppfattar sig 

själva som alltmer kritiskt reflekterande, förstående och engagerade i sin omvärld. Genom 

att blicka utåt inbjuder man även till att se inåt och få perspektiv på sin egen historia och sin 

egen identitet. I skapandet av sitt eget öde kan en ökad medvetenhet om omvärlden bidra 

till att man växer som människa (s. 70-87). 

 

Aaron Antonovsky 
Antonovskys (2002) KASAM-teori fokuserar på hälsans ursprung, ett salutogeniskt synsätt, 

istället för det traditionella patologiska synsättet, varför människan blir sjuk – ohälsans 

ursprung. Han menar att när man ställs inför stress, i tanke eller i en situation, så uppstår ett 

spänningstillstånd som måste hanteras. Om personen blir sjuk eller behåller sin hälsa av 

stressen beror enligt Antonovsky på vilka generella motståndsresurser (GMR) man besitter. 

GMR faktorer är bl.a. jagstyrka, kulturell stabilitet, god ekonomi och socialt stöd. Har en 

person goda GMR så kan stressen göras begriplig och man klarar den utan att bli sjuk (s. 51 

ff.). 

     Ett övergripande begrepp hos Antonosky är KASAM – en känsla av sammanhang, där 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är nyckelbegrepp (s. 38 ff.). Det kan vara 

stressande för ungdomar att inte förstå sin omvärld, andra människor och kulturer. För att 

göra tillvaron begriplig skapas fördomar, man generaliserar, grupperar och placerar in 

människor i fack, ur detta kan främlingsfientlighet och rasism födas. Om vi som lärare 

aktivt kan delta i arbetet med att bygga upp de GMR ur vilka en stark KASAM kan 

utvecklas så anser vi att vi också kan hjälpa eleverna att förstå sin omvärld. Genom att ge 

elever möjligheter att komma i kontakt med litteratur från icke västerländska författare kan 

de få möjlighet till ökad förståelse och begriplighet av omvärlden. Att se sin egen kultur ur 

ett större perspektiv kan ge en kulturell stabilitet och ökad jagstyrka vilket kan leda till en 

känsla av sammanhang, KASAM. 
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Metod 
 

Vi har ett kvalitativt perspektiv i vår forskning eftersom vi är intresserade av hur de 

människor vi mött i undersökningen ”uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten” 

Backman (1998 s. 47). Vi har inspirerats av den hermeneutiska forskningsmodellen då vi 

grundar vårt syfte och våra frågeställningar på en förförståelse som vi tagit till hjälp när vi 

definierat forskningsområdet (Maltén 1997 s. 229). Vi har använt oss av två metoder i vårt 

arbete, dels en kvalitativ, dels en kvantitativ. Trost (2002) betonar vikten av att särskilja det 

kvantitativa tänkandet från det kvalitativa tänkandet. När vi har tolkat och analyserat vårt 

arbetsmaterial har vi varit noggranna med att följa detta. Eftersom vårt uppsatsmaterial är 

förhållandevis litet kan det inte sägas vara ”statistiskt representativt” och därför är det 

enligt Trost inte godtagbart att uttrycka sig som att ”tre uppgav att…” eller ”ingen påstod 

sig ha…” (s. 64 f.). Genom att blanda dessa begrepp kan läsaren få   

 
[…] uppfattningen att du inte förstått skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa 

angreppssätt (s. 65). 

 

Validitet 
I den kvalitativa undersökningen har vi intervjuat sex lärare: två lärare med inriktning mot 

grundskolans senare år och fyra gymnasielärare med olika programinriktningar. I den 

kvantitativa undersökningen använde vi oss av enkäter, riktade till 85 elever i respektive 

intervjuad lärares klass. Vår kvalitativa undersökning innefattar intervjuer med sex lärare i 

skolmiljö, alla utbildade svensklärare. Grundskollärarna arbetar inom samma skola i en 

tätort och de arbetar båda med elever i årskurs nio. Gymnasielärarna arbetar i en mellanstor 

stad, alla inom samma gymnasium men inom olika program. Vi har gjort ett aktivt val när 

vi valde lärare eftersom vi ville ha lärarrepresentanter från olika program, för att få ett så 

brett underlag som möjligt i vår undersökning. Vi var intresserade av om, och i så fall hur, 

lärares arbetssätt och inställningar till litteraturundervisningen skiljer sig åt mellan 

skolformerna och hur deras undervisning speglar kursplanen. Vi valde gymnasielärare från 

samma skola för att vi ansåg det vara intressant att se hur lärare inom samma organisation 

arbetar med det mångkulturella perspektivet inom svenskämnets litteraturundervisning. 

Den kvantitativa undersökningen utfördes med elever direkt kopplade till respektive lärare i 

den kvalitativa undersökningen. Vi ansåg det vara viktigt att även belysa vårt syfte och 
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frågeställningar ur ett elevperspektiv. Vi hade inte för avsikt att kontrollera lärarnas svar 

med hjälp av eleverna. Tyvärr gav inte elevenkäterna så mycket som vi först hoppats på och 

dessutom innebär vårt arbete en begränsning med tid och innehåll vilket inneburit att vi 

tvingats prioritera. Med tanke på den information av ringa värde som enkätsvaren gav, och 

allt det arbete som legat bakom, kan vi så här i efterhand konstatera att det varit bättre att  

helt avstå från att genomföra den och istället enbart fokusera på den kvalitativa 

undersökningen. Vi har dock redovisat det vi anser vara av värde för vår undersökning, i 

slutet av resultatanalysen.  

     I analysen av intervjuutskrifterna har vi använt oss av meningskoncentrering (Kvale 

1997 s. 175). Vi skrev först ut tre intervjuer vardera, därefter läste vi igenom alla 

intervjuerna. Under genomläsningarna lyfte vi fram det som var intressant utifrån våra 

frågeställningar och vårt syfte. I nästa steg gjorde vi en systematisk gruppering av 

resultaten från intervjuerna utefter dessa sex centrala teman.   

 

• Kanon 

• Lärarens utbildning och förkunskaper om mångkultur och icke västerländsk 

litteratur 

• Svenskämnets uppdrag, finns det tid och plats för ett mångkulturellt perspektiv? 

• Tillgång till litteratur och läromedel 

• Arbetssätt 

• Vad tror lärarna om elevernas attityder till att arbeta med ett mångkulturellt 

perspektiv? 

 

När vi i resultatet vidimerar våra analyser och tolkningar med citat från respondenterna har 

vi av hänsyn till dem översatt deras talspråk till ett mer korrekt skriftspråk (Kvale 1997 s. 

156).  

 

Etiskt ställningstagande 
Vår undersökning kan tjäna elevers, skolans och samhällets intresse genom att visa hur den 

verklighet som elever möter i dagens mångkulturella samhälle överensstämmer med 

svenskämnets litteraturundervisning. Det faktum att det svenska samhället och världen är i 

ständig och snabb förändring gör det viktigt att analysera litteraturundervisningens innehåll 

i svenskämnet.  
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     Innan vi påbörjade vårt forskningsarbete talade vi med respektive rektorer på de olika 

skolorna och fick tillstånd att genomföra våra intervjuer och enkätundersökningar. Vi 

kontaktade därefter varje lärare och fick tillstånd att göra intervjuer. De informerades om 

att syftet med undersökningarna var att skriva en C-uppsats inom ramen för vår 

lärarutbildning. Lärarna garanterades anonymitet och vi informerade om att intervjuerna 

skulle spelas in på band. Innan varje intervju inleddes fick varje lärare reda på syftet med 

vår undersökning, dvs. hur det mångkulturella samhället avspeglas i svenskämnets 

litteraturundervisning. De informerades också om att de kunde avstå från att svara om de så 

önskade eller lägga till kommentarer i efterhand genom att höra av sig till oss. Tre lärare av 

sex bad att få ett exemplar av den färdiga uppsatsen, vilket vi lovade ordna. Eleverna blev, 

innan de svarade på enkäterna, informerade om studiens syfte. De garanterades anonymitet 

och informerades om att de inte behövde svara om de inte ville. Efter intervjuerna har vi 

inte, muntligen eller skriftligen, använt respondenternas eller skolans namn i något 

sammanhang utan konsekvent använt oss av intervju ett osv.   

     Under analysen av intervjuerna har vi i efterhand upptäckt att vi missat att följa upp en 

del svar som hade kunnat berika vårt resultat ytterligare. Detta beror på oerfarenhet från vår 

sida eftersom vi tidigare inte genomfört intervjuer på detta vis.  
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Resultat 
 

I resultatdelen har vi kategoriserat de centrala teman som är relevanta för vår forskning med 

hänsyn till syfte och frågeställningar. Våra analyser och tolkningar vidimerar vi med hjälp 

av citat från intervjuerna och lämplig forskning inom respektive område. Anledningen till 

att vi valt att tolka, föra en viss diskussion och anknyta till tidigare forskning redan i 

resultatet är att det i våra anvisningar för examensarbetet står:  
 

Att exempelvis inledningsvis redogöra för såväl Piaget som Vygotskij i allmänna termer och 

sedan inte använda någondera teorin i resultatanalys och diskussion är inte acceptabelt. (s. 3) 

 

 Vi har skiljt på redovisningen av svaren från lärarna på grundskolans senare år och 

gymnasielärarna för att se om det finns olikheter i deras inställningar till våra 

frågeställningar. Därefter har vi sammanfattat de viktigaste resultaten. Elevenkäterna har 

samma struktur.  

 
Kanon 
Grundskolans senare år 

Det finns ingen speciell litterär kanon bland lärarna på skolan. Däremot kan vi se att de 

styrs av en traditionellt västerländsk kanon i sin undervisning. Dock är de inom ramen av 

denna kanon fria att arbeta med det material de själva önskar. Lärarna använder sig av 

samma läromedel och antologier vars innehåll i huvudsak inriktar sig på västerländsk 

litteratur. Vi undersökte innehållet i antologin man använder i nionde årskursen för att se 

vilka länders författare som fanns representerade. Tjugonio av fyrtiotvå författare var från 

Sverige medan två författare representerade den icke västerländska världen.    
 

Jag tror att man prioriterar det svenska i första hand, det är nog ett sådant där fenomen som 

alltid har funnits med i den svenska litteraturundervisningen (Intervju sex). 

 

Vi har ju de läromedel som vi har till stöd i undervisningen. Och då blir det de författarna som 

finns i det läromedlet som man pratar om mest (Intervju fem). 

 

Jag tror väl kanske att alla har sina favoritförfattare (Intervju sex).  

 

Gymnasieskolan 



26 

Liksom på grundskolans senare år finns en traditionell litterär kanon även på 

gymnasieskolan, men den verkar vara mer styrande hos gymnasielärarna.  
 

De här stora giganterna måste man ju ha med (Intervju fyra).  

 

 […] det finns ett litterärt kanon och det är något som man skall igenom och då finns det ju inte 

plats för de där texterna från andra kulturer (Intervju två). 

 

Den västerländska kanon ligger till grund för litteraturundervisningen i skolan, även om 

lärarna har stor frihet att själva välja verk inom denna kanon. Varje lärare har sin egen 

samling av verk och författare som han/hon sedan använder sig av år efter år; oftast är dessa 

tagna ur den västerländska kultursfären. 

 
[…] man har ett som man samlar på sig under årens lopp. Det är vissa saker som man alltid har. 

Jag menar Shakespeare, Strindberg och Hemingway. Det finns ett antal som man inte kan 

komma ifrån (Intervju fyra). 

 
Lärarens utbildning och förkunskaper om mångkultur och icke västerländsk 
litteratur 
Grundskolans senare år 

Lärarna känner sig osäkra i användandet av icke västerländsk litteratur på grund av dåliga 

kunskaper i ämnet. 

 
Man känner sig osäker. Just icke västerländsk litteratur, jag tror aldrig att jag läste någon sådan 

författare när jag gick min utbildning. […] Så det var upp till mig själv om jag hade velat göra 

det. (Intervju fem). 

 

De fick enbart ta del av traditionell litteraturundervisning när de utbildade sig, dvs. den 

västerländska kanon. Inte heller diskuterade de mångkultur under sina respektive 

utbildningar. Värt att notera är att den ene respondenten var färdigutbildad lärare för cirka 

tjugo år sedan, medan den andra är relativt nyutexaminerad, dvs. under två decennier har 

inte mycket hänt med lärarnas utbildning inom detta område. Någon fortbildning inom 

ämnet mångkultur förekommer heller inte på skolan. 
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Gymnasieskolan 

Generellt sett är kunskaperna om främmande kulturer dåliga hos svensklärarna på 

gymnasieskolan. Lärarna fick inga kunskaper om vare sig mångkultur eller icke 

västerländsk litteratur under sin lärarutbildning. Denna brist i utbildningen från 

lärarhögskolan gör det svårt för lärarna att föra in ett mångkulturellt perspektiv i svenskans 

litteraturundervisning. Det blir istället en lärares egna erfarenheter, kunskaper och intressen 

om icke västerländsk kultur och litteratur som blir de faktorer som entusiasmerar och 

inspirerar denne till att föra in ett mångkulturellt perspektiv i litteraturundervisningen. 

Saknas dessa faktorer så kan det bidra till att läraren helt enkelt undviker att använda sig av 

ett mångkulturellt perspektiv. Lars Wolf (2002) menar att läraren och dennes intresse och 

bakgrund påverkar hur litteraturundervisningen utformas i klassrummet. Om läraren t.ex. 

tycker att det är viktigt att läsa litteratur för att lära känna karaktärerna i en bok och känna 

till olika författare, så får eleverna kunskap om det. Anser de däremot att den viktigaste 

orsaken till att läsa är att eleverna skall lära sig något om sig själva, samhället och världen 

de bor i fokuserar läraren troligen på att hjälpa eleverna reflektera över karaktärerna i 

böckerna och deras livsvärld (s. 165.). 

     För att få in ett mångkulturellt perspektiv i undervisningen verkar det krävas att man är 

något av en eldsjäl med ett eget intresse och kunskap om främmande kulturer. Det är upp 

till den enskilde läraren att fylla de kunskapsluckor om mångkultur och icke västerländsk 

litteratur som finns.  
 

Vi har ju inte den kunskapen och den får man ju i så fall skaffa sig på egen hand, allt efter 

intresse och så (Intervju fyra). 

 

Inte heller förekommer någon fortbildning på skolan i ämnet mångkultur. Det är upp till var 

och en att själv fortbilda sig i ämnet.  

 
Vi har ju inte fått med oss det här [icke västerländsk litteratur] själva och om man inte själv 

skaffar sig kunskapen genom att man själv är intresserad av den fortbildningen, och att man har 

varit i andra länder och vill läsa om böckerna som finns där. (Intervju ett). 

 

Fortbildning är ett bortglömt kapitel (Intervju fyra). 
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Svenskämnets uppdrag: finns det tid och plats för ett mångkulturellt 
perspektiv?  
Grundskolans senare år 
Det är svårt att få in ett mångkulturellt perspektiv i undervisningen eftersom skolan har en 

dominerande homogen ”svensk” kultur med få invandrarelever. Inte heller är det ett 

prioriterat ämne på skolan.  

 
 Det finns inget intresse riktigt … eftersom det inte är något som berör dem [eleverna] så 

mycket här. […] det finns ingen riktig marknad för det, tror jag (Intervju sex). 

 

Det är mycket upp till läraren själv hur undervisningen läggs upp. De menar att det finns 

både plats och tid att få in ett mångkulturellt perspektiv i svenskämnet och att det dessutom 

ingår i ämnets uppdrag att förmedla ett mångkulturellt perspektiv till eleverna:   

 
 Så att de att förstår att vi är lika men ändå olika. […] Öppna deras ögon för att det finns något 

annat än Sverige (Intervju fem). 

 

Det finns en positiv inställning hos båda lärarna till ett mångkulturellt perspektiv, men de 

arbetar inte mycket med det. Detta kan bero på att det i denna homogena skolkultur kan 

vara svårt att föra in ett mångkulturellt perspektiv, eftersom det inte ligger tillräckligt nära 

elevernas egen livsvärld.  

 

Gymnasieskolan 

Vi ser att det är lärarens personliga intressen och kunskaper om andra kulturer som ligger 

till grund för i hur stor utsträckning de tar in det mångkulturella perspektivet i svenskämnet. 

Har läraren kunskap och intresse så finns det också tid till att få in det i undervisningen.  
 

[…] det [mångkultur] innebär att få med de delar som vi blundar för i västvärlden och det 

handlar väldigt mycket om vad man har för personliga intressen, tror jag (Intervju ett). 

 

Malmgren (1996) talar om tre olika ämnesuppfattningar bland svensklärare (s. 87 ff.). Vi 

kan se hur dessa uppfattningar påverkar lärarna att exempelvis se de nationella proven som 

ett hinder eller en möjlighet till att föra in ett mångkulturellt perspektiv. Om läraren ser 

svenskämnet som ett färdighetsämne så blir formalia viktigare än innehållet i de texter som 

eleverna läser. 
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[…] sen går det mycket tid åt […] att förbereda eleverna också för nationella prov och det kan ta 

många veckor där som man kan ägna åt någonting annat egentligen. Man får hela tiden hålla på 

och åter, åter och återigen träna på det här med referatmarkörer och källhänvisningar […] sen 

kommer de muntliga proven, fem minuter per elev och i en stor klass så det tar ju tid […] 

(Intervju två). 

 

Om svenskan däremot ses som ett erfarenhetspedagogiskt ämne så arbetar man parallellt 

med såväl textinnehåll som läs-, tal- och skrivträning. De nationella proven och 

förberedelserna runt dem kan då istället ses som en inspirationskälla till att föra in ett 

mångkulturellt perspektiv, ett tänkande som även ligger i linje med Paulo Freires (1972) 

teorier om lärarens uppgift. Han menar att lärare och elev, i samspel och i dialog, kan 

undervisa varandra för att på så vis kunna bli medvetna och kritiskt reflekterande 

människor. Genom dialogen, i mötet mellan människor, har man möjlighet att frigöra sig 

från egna intryck och föreställningar av omvärlden och kritiskt börja reflektera över sina 

egna värderingar och den egna situationen (s. 70-87). 

 
I höstas var nationella provet väldigt tacksamt för det handlade väldigt mycket om vi och dom, 

då handlade hela den terminen väldigt mycket om både litteratur och samtal kring icke 

europeisk eller utomnordisk eller ja… världsligt globalt perspektiv (Intervju fyra). 

 

Liksom hos lärarna på grundskolans senare år finns det hos gymnasielärarna en tendens att 

skjuta det mångkulturella perspektivet ifrån sig och få det till att enbart gälla skolor i 

områden där eleverna har många olika kulturella bakgrunder.  
 

[…] det borde väl få större plats, jag menar när samhället ser ut som det gör så borde det ges 

mera plats. Det är ju alltid så att man får prioritera. Och jag kan tänka mig vissa områden i 

Sverige så måste man prioritera det mycket mer än t.ex. vi behöver göra. Det finns ju områden 

där det finns oerhört många från andra kulturer (Intervju fyra). 

 

Att föra in ett mångkulturellt perspektiv i svenskan kan ses som ytterligare en uppgift som 

läggs på svenskläraren. Lärarna ser det som ett särskilt moment som skall in inom ramen 

för svenskämnet istället för att se det som något man kan integrera i den undervisning de 

redan bedriver. De slår ifrån sig ännu en uppgift eftersom det kommer in något nytt som de 

inte har kunskaper om och som de redan på förhand vet att de själva får skaffa sig 

kunskaper om, utan hjälp från skolan.  
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[…] svenskämnet är ju SYNNERLIGEN VÄLFYLLT, det är så mycket som egentligen skall 

hinnas med så det är inte klokt, man dukar under när man ser och läser alla mål som finns, i 

svenska B exempelvis oj, oj, oj (Intervju tre). 

 

[…] egentligen skall väl det in i alla ämnena, […] för svenskan kallar man lite skämtsamt för 

slaskämnet, så där kan vi få in allting som inte går att få in någon annanstans. Det kan vi lärare 

bli lite griniga för, vi ska liksom hjälpa andra vara någon slags städgummor som sopar och skall 

kunna allting. Men det kanske inte är svenskan som skall göra allting heller (Intervju två). 

 

Den knappa tid som finns till svenskämnet är ett annat problem som lärarna tar upp. Efter 

hopslagningen av ämnets tidigare två delar, en språkdel och en litteraturdel, har utrymmet 

till fördjupning, samtal och diskussion minskat, något som lärarna beklagar.  

 
Det är väldigt snuttifierat. […] man startar någonting och sedan är det färdigt och så ska man gå 

på någonting annat. Det är så ytligt man hinner ingenting. Tidigare, före nittiofem då man hade 

två betyg […] då gav det mycket, mycket mera, då kunde man gå djupare in och då kunde man 

jobba mer med litteratur. […] Nu är allt ihopbakat och vi skall liksom fixa allting (Intervju 

fyra). 

 

Vidare ser lärare svårigheter med införandet av ett mångkulturellt perspektiv i undervisning 

exempelvis när åsikter och värderingar hos elever inte alltid överensstämmer med skolans 

värderingar. Elever med cementerade rasistiska och främlingsfientliga åsikter kan ställa sig 

skeptiska till allt främmande och ovant och därför avvisa det som de inte känner igen. 

Lärarna som även undervisar i engelska upplever att det är mycket enklare att få in ett 

mångkulturellt perspektiv där eftersom man inom detta ämne uttryckligen skall täcka hela 

den engelskspråkliga världen, vilket automatiskt ger ett mångkulturellt perspektiv.  

 

Tillgång till icke västerländsk litteratur och läromedel 
Grundskolans senare år 
De läromedel och antologier som används på skolan tar i huvudsak upp författare från den 

västerländska kultursfären. I den antologi som används i nionde klass är två av fyrtioen 

författare från icke västerländska länder. Respondenterna är inte alltid medvetna om denna 

ojämna fördelning och avsaknaden av icke västerländsk litteratur. När lärarna säger sig 

använda internationell litteratur syftar de oftast till västerländsk litteratur. 
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Arbetar du med internationell litteratur eller texter i undervisningen? Ja, det har man gjort […] 

en amerikansk författare och lite allt möjligt sådär, så det tycker jag att jag har gjort. […] Väinö 

Linna var med och sedan hade vi Karen Blixen från Danmark och lite sådant, och sedan har vi 

också haft inne lite isländska texter […] (Intervju sex).   

 

Då skolan arbetade med ett tema om Afrika kunde lärarna inte finna ungdomslitteratur 

skriven av afrikanska författare. De hittade några få böcker med afrikanskt tema, som direkt 

riktade sig till barn och ungdomar, men de var skrivna av författare med ett västerländskt 

perspektiv. Det man hittade var mest vuxenlitteratur: 

 
[…] som Doris Lessing och Coetzee och de här som hon [bibliotekarien] rekommenderade men 

när jag läste dem själv så såg jag att de var alldeles för svåra för mina elever (Intervju fem). 

 

Gymnasieskolan 

Det saknas lämplig litteratur och lämpligt material, med annat perspektiv än det 

västerländska, som lärarna kan använda sig av i sin undervisning. De menar att den 

litteratur som finns idag oftast har ett alltför dominerande västerländskt perspektiv. 

 
 […] det finns en del novellsamlingar där man kan få ett lite annat perspektiv också. Men inte 

det renodlade [skönlitteratur skriven ur ett icke västerländskt perspektiv] tror jag inte det finns 

tillgång till (Intervju tre). 

 

 Det framkommer önskemål om en sammanställning av författare från andra länder än den 

traditionellt västerländska kultursfären, särskilt i novellform. För att kunna ge elever med 

t.ex. irakiskt ursprung en möjlighet att stärka den kulturella identiteten, borde det finnas 

ungdomslitteratur från samtida irakiska författare.  
 

Ja, jag skulle önska att det fanns mängder av noveller eller utdrag av författare från Asien, 

Latinamerika och Afrika (Intervju ett). 

 

Vidare saknas barn- och ungdomsskildringar. Det är lättare för elever att förhålla sig till 

sådan litteratur, just för att denna kategori är en bra inkörsport till ett möte med andra 

kulturer. Den icke västerländska litteratur som finns idag är oftast språkligt svår eftersom 

den oftast riktar sig till vuxna läsare.  
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[…] många är väldigt lässvaga på vissa program […] många texter är svåra för det här är ju 

texter som är för vuxna, alltså en  sextonåring är inte alltid vuxen nog att klara av att läsa vissa 

texter (Intervju två). 

 

Det finns även lärare som inte önskar sig mer av icke västerländsk litteratur, trots den 

dåliga tillgången.  

 
Finns det något som du skulle önska mer av, när det gäller icke västerländsk litteratur?  

– Jag tycker ju att vi har tillräckligt, jag tycker jag har tillräckligt med vad vi har här (Intervju 

två). 

 

Det kan bero på att internationell litteratur, som det står under målen i kursplanen, tolkas 

som enbart västerländsk litteratur.  

 
[…] västerländska litteraturen […] det är ju det som man fokuserar på och det är väl det som är 

huvudmålen också, det står ju svensk och nordisk och internationell litteratur (Intervju två). 

 

Den litteratur man använder sig av i skolan har ett alltför starkt fokus på litteraturen som 

producerades före 1900. Det betyder att det icke västerländska perspektivet i stort sett inte 

finns representerat. Tillgången till sådan litteratur är starkt begränsad eftersom det inte 

publicerats särskilt mycket litteratur från den icke västerländska kultursfären. En teori som 

lärarna har angående svårigheterna med att få fram litteratur från exempelvis Afrika är att 

man traditionellt sett inte uppmärksammar inhemska författare där, detta för att 

utbildningssystemet i gamla kolonier byggdes upp av kolonialmakten och det var dess 

kultur och tradition som förmedlades. Vad det gäller innehållet i läromedlen finns även där 

en del kvar att önska. Lärarna anser att innehållet och därmed perspektiven i läromedlen 

redan är valda åt dem och då följer de oftast det oreflekterat. Om icke västerländsk litteratur 

överhuvudtaget tas upp i läromedlen, hamnar de oftast som ett eget kapitel i slutet av 

boken, och dit hinner man sällan. Om läraren överhuvudtaget arbetar med dessa kapitel 

eller ej kan bero på bristande intresse och kunskap, men framförallt på att lärarna prioriterar 

annat. 

 
[…] mot slutet där så finns det ett kapitel med utomeuropeisk litteratur. Någon kinesisk 

författare […] tyvärr så hinner man nästan aldrig till slutet av boken (Intervju fyra). 
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Arbetssätt 
Grundskolans senare år 
Som ett sätt att föra in ett mångkulturellt perspektiv i undervisningen har skolan använt sig 

av ett ämnesövergripande tema om Afrika. Intressant med det projektet var att man valde 

lyfta fram positiva bilder av Afrika, till skillnad från den ofta negativa eländesskildring som 

man annars fokuserar på. När respondenterna arbetar med olika tema, t.ex. om rasism, så 

lyfts novellen fram som ett bra arbetsredskap, särskilt nyskrivna, moderna texter som berör 

och engagerar eleverna.  

 
Jag försöker använda moderna texter […] korta moderna texter som är lite provocerande.  

Noveller får man aldrig för mycket av (Intervju sex). 

 

Med hjälp av öppna frågor (som exempelvis: Vad handlade texten om? Vad tror du hände 

sedan?) tjänar sedan novellerna som underlag för grupp- och helklassdiskussioner. Ett sätt 

som nämns för att fånga elevernas intresse är högläsning, att läraren läser högt, något som 

eleverna själva ofta efterfrågar och uppskattar.  

 

Gymnasieskolan 
Via nationella prov, temaarbeten och litterära texter kan lärarna föra in ett mångkulturellt 

perspektiv. De nationella proven har alltid med något om ”främmande länder” så detta 

faktum öppnar upp för möjligheter att arbeta mer intensivt med andra kulturer och att föra 

in ett mångkulturellt perspektiv i litteraturundervisningen. Överlag tycks lärarna vara 

mycket positivt inställda till innehållet i de nationella proven p.g.a. dess globala perspektiv. 

Temaarbete är något som beskrivs som ett bra sätt att få in ett mångkulturellt perspektiv, 

som exempel nämns tema kärlek sett ur olika religiösa perspektiv och tema Afrika. Film 

används också som inkörsport till förståelse för icke västerländska kulturer, film som 

engagerar och berör elever. Även musik är ett sätt att få in ett mångkulturellt perspektiv: 

 
[…] en av mina stora favoriter, det är ju Latin Kings. Så det brukar jag försöka plocka in de 

texterna om det går någonstans (Intervju ett). 

 

Lärarna ser det som en möjlighet att motarbeta främlingsfientlighet via litteraturen, men 

den engagerar först när innehållet kommer nära elevens egen livsvärld så att eleven kan 

förstå och förhålla sig till texten. Arbetet med litteratur/texter kan även finnas med då det 
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inte är specifikt litteraturundervisning som står på schemat. Det skulle kunna ge utrymme 

till att ta in mer icke västerländsk litteratur.  

 
Och sen tror jag att man kan jobba med litteratur på ett annat sätt, jag menar man kan ju hela 

tiden använda texter oavsett om man skall skriva referat eller om man skall skriva en 

sammanställning […] så att man skulle kunna använda litteraturen mycket mera egentligen. 

Även i ettan när man kör de här språkfärdigheterna och så […] (Intervju fyra). 

 

Lärarna arbetar ofta med litteratur i kronologisk ordning eftersom elever, särskilt de på de 

teoretiska programmen, är oerhört noggranna med att få med de traditionella verken i 

litteraturundervisningen. Elever kan rent av bli osäkra om man för in nya moment som de 

inte känner igen. Detta kan pressa lärare att göra det man alltid har gjort och därför kan det 

vara svårt att föra in nya moment eller ny litteratur i undervisningen. Hur man skall komma 

åt nöjet att läsa och få eleverna engagerade är frågeställningar som lärarna ständigt brottas 

med. När man väl har lyckats fånga elevers intresse så har ämnet legat nära deras egna liv. 

 
Jag menar, den här Sandor slash Ida de känner ju igen sig i den. […] De är i princip den. Och 

det är ju hur mycket som helst man hade kunnat diskutera väldigt mycket och många hade 

synpunkter […] (Intervju fyra). 

 

Ett sätt att öka förståelsen mellan människor är att använda sig av perspektivbyten, för att 

komma bakom stereotypa bilder av människor från andra kulturer. I engelska kan det vara 

lättare att få in ett perspektivbyte mellan väst och icke väst. Det finns inte särskilt mycket 

lämplig ungdomslitteratur från den icke västerländska kultursfären översatt till svenska, 

medan engelskan har tillgång till en större mängd litteratur skriven ur ett icke västerländskt 

perspektiv. 

 
Det finns ju ett lysande exempel och det är Jean Rhys [Wide Saragasso Sea] […] hon vände på 

Jane Eyre på det sättet att hon lät den här ’mad woman in the attic’ vara utgångspunkten. Vad 

hände innan hon hamnade på vinden? Hur var det när Rochester var i Västindien? Det är en 

intressant utgångspunkt och den texten har jag också tagit upp i engelskan med eleverna 

(Intervju ett). 

 

Högläsning är något som uppskattas mycket även bland gymnasielever. Istället för att se 

högläsningen som ett fredageftermiddagsnöje kan den bli mer som ett verktyg till att 
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engagera elever och inbjuda till dialog. Den ger underlag för bra samtal och diskussioner i 

klassen.  

 
[…] gärna mycket högläsning, särskilt för ettorna [på gymnasieskolan] när de kommer, för det 

är nyttigt att kunna få lov att sitta tyst, lugnt och stilla och lyssna på någonting och då kan det ge 

bra läge för dialog efteråt […] (Intervju tre). 

 

 

Lärare om elevers attityder till att arbeta med icke västerländsk litteratur  
Grundskolans senare år 
Det underlättar elevernas förståelse om den nya värld som kan öppna sig genom icke 

västerländsk litteratur om de får någon form av förförståelse före läsningen, eftersom en 

svårighet med att föra in icke västerländsk litteratur i undervisningen är att texterna kan 

komma för långt ifrån elevernas egen livsvärld. När de i en klass läste en afrikansk saga så 

tyckte eleverna att den var svår att förstå för att miljön i den var så annorlunda. När klassen 

vid ett annat tillfälle läste en turkisk berättelse där man bl.a. brände tegel, kunde de lättare 

förstå texten. Eleverna ställde frågor om tegel, bl.a. om hur det tillverkades. Även här var 

miljön annorlunda men utifrån det konkreta teglet kunde de skapa egna bilder i huvudet och 

få en uppfattning om att människor lever på olika sätt i skilda delar av världen. 
 

De brände tegel och eleverna sa: ’-Va är det här för något?  - Kan man göra så?’ De [eleverna] 

fick andra bilder i huvudet och kunde förstå att alla inte lever som de gör (Intervju fem).   

 

För att skapa intresse för icke västerländsk litteratur krävs att läraren kan inspirera eleverna. 

 
Det har helt och hållet att göra med hur man inspirerar och då gäller det att man har stort 

intresse själv och mycket kunskap om det och det har inte jag, ännu (Intervju sex). 
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Gymnasieskolan 

Det finns en stor spridning kring vad lärarna tror om elevernas attityder till att arbeta med 

icke västerländsk litteratur. En del lyfter fram elevers naturliga nyfikenhet och öppenhet till 

nya inslag  och nya perspektiv undervisningen.  

 
Det är en ny värld och de är vetgiriga. De ser väldigt mycket film och även om väldigt mycket 

film kommer från Amerika och USA, jag menar, de vet ju att väldigt mycket film produceras i 

andra delar av världen också så jag tror att det skulle kunna vara inkörsporten och jag tror inte 

att de skulle ha så mycket att invända mot det (Intervju fyra). 

 

Andra lyfter fram vissa elevers motvilja till all sorts litteraturundervisning och då spelar det 

ingen roll vilken litteratur man tar upp eller varifrån den kommer.  

 
[…] för många så är litteratur något så ’skettråkigt’ så att det spelar ingen roll vad det är de får 

arbeta med. Så det tror jag inte skulle göra vare sig till eller från (Intervju tre). 

 

Lärarna menar att om man väl hittar texter som ligger på en nivå som är språkligt och 

innehållsmässigt anpassade till eleverna så skulle man kunna fånga deras intresse 

även för den icke västerländska litteraturen. Samtidigt är många elever, som tidigare 

nämnts, noga med att arbeta som man alltid har gjort. Det är ingen självklarhet att 

eleverna skulle ”jubla” om man plockar in ny litteratur som inte de, eller tidigare 

generationer, hört talas om.  

 
Jag tror att de blir lite oroliga och tänker: ‘ – Gör vi rätt saker nu?’ Jag tror att elever är väldigt 

noga med att man skall göra det man ska (Intervju ett). 

 

Sammanfattning av resultatet från intervjuerna med lärarna 
I stor utsträckning arbetar lärarna efter den västerländska kanon i litteraturundervisningen. 

De läromedel och antologier som finns på skolan är starkt inriktade mot den västerländska 

kultursfären och styr i hög grad innehållet i lärarnas undervisning. Lärarna har dåliga 

kunskaper om mångkultur och icke västerländsk litteratur. De har inte fått med sig detta 

från sin lärarutbildning och får heller ingen fortbildning via skolan inom detta område. 

Denna brist på kunskap bidrar till att lärare helt kan undvika det mångkulturella 

perspektivet. Grundskollärarna anser sig ha mer tid än gymnasielärarna att föra in ett 

mångkulturellt perspektiv i svenskämnet. Gymnasielärarnas ämnesuppfattning är 
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avgörande för hur de arbetar utifrån ett mångkulturellt perspektiv och hur stor plats de ger 

det. Antingen använder man litteraturen till att utveckla elevernas förståelse om sig själva 

och omvärlden, som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, eller också ses svenskan som ett 

färdighetsämne där läraren fokuserar på formalia, dvs. läs- och skrivfärdigheter. De lärare 

som ser svenskan som ett erfarenhetspedagogiskt ämne anser sig i högre grad ha plats med 

ett mångkulturellt perspektiv. De saknar lämplig litteratur och lämpligt material, som riktar 

sig till barn och ungdomar, med ett annat perspektiv än det västerländska. Lärarna ser 

möjligheter att exempelvis motarbeta främlingsfientlighet via användandet av den icke 

västerländska litteraturen, förutsatt att den kommer nära elevens livsvärld, det är först då en 

elev kan förstå och förhålla sig till innehållet i texten som hon/han kan få någon behållning 

av läsningen.  

 

Resultat från elevenkäter med elever från gymnasieskolan 
Vi fann ett stort läsintresse bland eleverna på gymnasieskolan. Hela åttio procent är 

ganska mycket eller mycket intresserade av att läsa. Eleverna är internationellt 

orienterade, särskilt när de själva väljer litteratur på fritiden. Men när de kommer till 

icke västerländsk litteratur läser de ingen sådan varken på skolan eller på fritiden. 

Fråga tio lyder: Hur ofta läser du texter/böcker från Latinamerika, Asien eller Afrika 

på fritiden? Och fråga nio: Hur ofta läser du texter/böcker av författare från andra 

länder än Sverige på fritiden? 
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Resultat från elevenkäter med elever från nionde klass 
I niondeklasserna är läsintresset mindre än på gymnasieskolan, särskilt bland pojkarna där 

nittiotvå procent svarar att de har lite eller inget intresse alls av att läsa. Eleverna läser 

litteratur av författare från andra länder än Sverige i skolan men på fritiden är de inte lika 

intresserade av denna sorts litteratur. I likhet med gymnasieskolan läser de ingen litteratur 

från den icke västerländska kultursfären på fritiden eller i skolan och de tycker inte heller 

att det är viktigt att läsa sådan litteratur. (Se bilaga tre och fyra) 

 
Sammanfattning av elevenkäter 
Eleverna får inte många impulser till att läsa icke västerländsk litteratur varken på 

fritiden eller i skolan. Alltså är den icke västerländska litteraturen en nästan totalt 

främmande värld för de allra flesta av eleverna.  
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Diskussion 
 
I diskussionen knyter vi först vårt resultat till syftet i en kort sammanfattning. Sedan 

diskuterar vi det som vi anser vara de mest intressanta teman som kom fram ur 

resultatanalysen mot den forskningsbakgrund och de teoretiska utgångspunkter som vi 

använt oss av. Avslutningsvis sammanfattar vi de slutsatser vi kommit fram till genom vår 

forskning innan vi ger förslag till vidare forskning. Vi ger även förslag till förändringar i 

läro- och kursplaner. 

     Vårt syfte med undersökningen var att se om, och i så fall hur, globaliseringen av världen 

och det mångkulturella samhället avspeglas i svenskämnets litteraturundervisning. Vår 

undersökning ger en bild av en skola som förmedlar ett traditionellt västerländskt 

världsperspektiv. Av globaliseringen av världen och det mångkulturella samhället ser vi inte 

många spår. Vi ser dock en vilja hos lärarna att få in ett mångkulturellt perspektiv men på 

grund av brist på tid och kunskaper så kommer man inte längre än till det internationella 

perspektiv som inbegriper västvärlden.  

     Lärarna i vår undersökning menar att litteratur/texter från icke västerländska länder ofta 

kan vara svåra för elever att förstå, eftersom innehållet i dem ligger för långt ifrån elevernas 

egen livsvärld. Det finns en risk att man då helt undviker texter där eleverna inte direkt 

känner igen sig. Skolan har som uppgift att förmedla världen så som den ser ut. Undviker 

man då texter som man anser vara lite svårare, och förenklar världsbilden åt eleverna, så 

ger man inte eleverna möjlighet att vidga sina livsperspektiv och man speglar heller inte 

samhället de lever i. Läroplanerna (s. 19 och s. 37) tar upp vikten av att ha ett internationellt 

perspektiv i undervisningen för att förbereda eleverna till ett liv i dagens globala och 

mångkulturella värld, såväl inom som utanför landets gränser. Där beskrivs också hur den 

växande internationaliseringen: 
 

[…] ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse det värden som ligger i en 

kulturell mångfald. 

 

     Spivak (2003) menar att för att komma bakom en ofta förenklad världsbild, där mycket 

framställs som antingen svart eller vitt, ont eller gott, är det viktigt att inte undvika texter 

som kan tyckas komplicerade eller annorlunda. Sådana texter kan lära oss att det inte finns 

någon absolut sanning, tolkningar av texter är öppna processer och det är betydelsefullt för 

eleven att vänja sig vid detta (s. 26 f). Att läsa litteratur från en annan kultur än den egna 
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kan kanske vara besvärligt och väcka osäkerhet, särskilt om läsningen inte leder till 

omedelbar förståelse; om då eleverna från ett tidigt stadium är vana vid ett öppet 

förhållningssätt till texter så tror vi att läsandet och förståelsen kan underlättas.  

     Något som de intervjuade lärarna ofta återkommer till är de dåliga förkunskaperna de 

har om mångkultur och icke västerländsk litteratur. Av den anledningen undviker de ofta 

helt att arbeta med dessa områden. Lärarnas brist på kunskap blir i sin tur elevernas brist på 

kunskap vilket i förlängningen leder till samhällets brist på kunskap om icke västerländska 

kulturer. Eleverna får därmed inga verktyg från skolan som hjälper dem att förstå det 

samhälle och hantera den värld de lever i. Vår kvantitativa undersökning av elevers 

läsvanor visar också att eleverna inte får impulser från icke västerländska kulturer eller 

litteratur varken på fritiden eller i skolan. Den icke västerländska litteraturen är en totalt 

främmande värld för de allra flesta av eleverna. Antonovsky (2002) menar att KASAM, en 

känsla av sammanhang, är viktig för att göra världen begriplig, hanterbar och meningsfull. 

Det kan vara stressande för ungdomar att inte förstå sin omvärld, andra människor och 

kulturer. För att göra sin tillvaro begriplig skapar man fördomar, man generaliserar, 

grupperar och placerar in människor i fack, ur detta kan främlingsfientlighet och rasism 

födas. Genom att ge elever möjligheter att komma i kontakt med litteratur från den icke 

västerländska kultursfären kan de få en ökad förståelse av omvärlden och göra den mer 

begriplig. Att se sin egen kultur ur ett större perspektiv, menar vi kan ge en kulturell 

stabilitet och stärkt identitet vilket kan leda till en känsla av sammanhang (s. 38 ff.). 

     Det behöver inte bero på bristen på kunskap om icke västerländsk litteratur som hindrar 

lärarna från att använda den, utan det kan vara sättet på vilket man undervisar och lärarnas 

traditionella syn på sin egen roll som den som besitter och förmedlar all kunskap. Om man 

ser litteraturundervisning som Rosenblatt (2002) beskriver den, är varje läsupplevelse unik 

och en ny mening uppstår i mötet mellan en text och varje ny elev/läsare. Läraren har 

därmed inget tolkningsföreträde utan elevens tolkning blir lika viktig. Lärarens uppgift blir 

helt enkelt att få igång detta möte och hjälpa eleven spegla sig själv och sina 

livserfarenheter i texten (s. 8). Rosenblatt säger vidare att om läraren ser litteraturläsning 

som en sådan unik transaktion mellan läsare och text och ser sin egen roll som den som 

frigör processer hos eleven, istället för en ren kunskapsförmedlare, så finns det inte mycket 

trygghet och hjälp att få i färdigproducerat informationsmaterial och lärarhandledningar (s. 

37). Även Freire (1972) förkastar en lärares roll som enbart förmedlare av kunskap. Han 

menar att lärare och elev, i samspel och i dialog, kan undervisa varandra för att på så vis 

kunna bli medvetna och kritiskt reflekterande människor. Det är genom dialogen, i mötet 
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mellan människor, som man har möjlighet att frigöra sig från egna intryck och 

föreställningar av omvärlden och kritiskt börja reflektera över sina egna värderingar och 

den egna situationen (s. 70-87). Som vi ser det behöver inte dåliga kunskaper om icke 

västerländsk litteratur hindra användandet av sådan litteratur i klassrummet. Det avgörande 

är snarare hur man arbetar med litteraturen.  

     Om det mångkulturella perspektivet speglas i litteraturundervisningen eller ej beror 

mycket på respondenternas ämnessyn. Antingen såg lärarna möjligheter med de 

internationella teman som nationella proven tar upp eller också såg man de formalia kring 

de nationella proven som något som stjäl tid. Malmgren (1996) talar om tre olika 

ämnesuppfattningar bland svensklärare. Om svenskan ses som ett färdighetsämne fokuserar 

läraren på formalia med andra ord läs- och skrivfärdigheter. De olika momenten tränas 

separat och litteraturen används som lästräning där texten i sig inte har något värde. Nästa 

uppfattning är att se svenskan som ett litteraturhistoriskt bildningsämne där det gäller att 

förmedla det kulturella arvet med fokus på litterära verk och författare. En tredje 

ämnesuppfattning är att se svenskan som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Det innebär att 

innehållet i litteraturen som används blir viktigt och används som diskussionsunderlag för 

att utveckla elevernas förståelse om sig själva och omvärlden. Elevernas intresse och 

nyfikenhet ses som grundläggande för att en bra språk- och kunskapsutveckling skall kunna 

ske (s. 87 ff.). Lärarna som såg svenskan som ett färdighetsämne uppfattade det 

mångkulturella perspektivet som ytterligare ett moment som skulle in i ett redan 

överbelastat ämne. De ser en risk att svenskan blir något av ett ”slaskämne” där allt skall 

rymmas. De lärare som hade den erfarenhetspedagogiska ämnessynen menade att de kunde 

använda de arbetssätt och de teman som nationella proven erbjuder som en möjlighet att 

föra in och arbeta vidare med ett mångkulturellt perspektiv. De arbetade redan med 

textdiskussioner som utgick från öppna frågor, därför hade de ett fungerande verktyg som 

gjorde det möjligt att föra in en ny dimension i undervisningen.  

     Ingen av lärarna har fått någon undervisning i mångkultur eller icke västerländsk 

litteratur när de studerade till lärare. Därför är det endast på grund av eget intresse eller 

egna erfarenheter som en del ändå har med dessa perspektiv i sin undervisning, detta trots 

att läroplaner och kursplaner för svenska för gymnasiet och grundskolan alla tar upp vikten 

av ett mångkulturellt och globalt perspektiv.  

 
[Den växande internationaliseringen] […] ställer höga krav på människors förmåga att leva med 

och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald (Lpo 94  s. 19 och LPF 94  s. 37). 
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Skönlitteratur […] hjälper människor att förstå sig själva och världen och bidrar till att forma 

identitet. […] och förståelse för andra och för det som är annorlunda och för omprövningar om 

värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder formas till exempelvis rasism, extremism 

och, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållande. (grundskolans kursplan i svenska 

under mål att sträva mot). 

 

Lärarnas utbildning gör att de inte fullt ut kan följa de intentioner läro- och kursplaner har 

om ett globalt mångkulturellt perspektiv. Dessutom gör den bristande kunskapen om icke 

västerländsk litteratur att lärare ofta sätter likhetstecken mellan ”internationella verk” 

(kursplanen i svenska för gymnasiet) och ”[…] författarskap […] från andra delar av 

världen” (kursplanen i svenska för grundskolan) med litteratur från den västerländska 

kanon. Av denna anledning anser vi att kursplanerna behöver bli tydligare och betona 

vikten av balans i användandet av litteratur från hela världen. Spivak (2003) menar att det 

är dags att vidga litteraturens fält från det traditionellt västerländska till att omfatta hela 

världen och anpassa litteraturstudierna till globaliseringen av världen (s. 5 f.). Hon anser att 

det är dags att skriva om litteraturhistorien och erkänna att de europeiska språken inte har 

ensamrätt på att gestalta världen (s. 9). Bergsten (2002) beskriver hur litteraturforskare idag 

arbetare med att vidga innehållet i begreppet Weltlitteratur (världslitteratur) som förr endast 

inbegrep den västerländska kultursfären. Idag vill man täcka in all världens litteratur och 

det medför en total revision av den traditionellt dominerande västerländska litterära kanon 

(s. 67 ff.). Nu gäller det att universitet och högskolor med lärarutbildningar tar till sig 

denna utvidgade syn av vad som menas med världslitteratur så att blivande och verksamma 

svensklärare får del av den. Vår egen erfarenhet av litteraturundervisningen inom 

lärarprogrammet är att den förmedlar samma traditionella västerländska perspektiv som det 

våra respondenter fått med sig i sina utbildningar. Vi får själva en fempoängskurs i 

mångkultur, av totalt 180/220 poäng, men räcker det? Om inte lärarna får tillräckliga 

kunskaper om mångkultur och icke västerländsk litteratur, hur skall de då kunna förmedla 

sådana kunskaper till eleverna? Och hur skall lärarna då kunna följa lär- och kursplanernas 

mål om ett globalt och mångkulturellt perspektiv? Om inte snickaren har bra verktyg så blir 

det sneda hus. Om inte läraren har bra verktyg vad händer då med eleverna?  

 

Flera av respondenterna undervisar också i engelska och anser att det är betydligt lättare att 

få in ett mångkulturellt perspektiv i den undervisningen än det är i den svenska. Engelskan 

har en mer naturlig internationell inriktning eftersom den skall täcka in hela den 
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engelskspråkliga världen. Byram, Gripkova och Starkey (2000) betonar vikten av 

interkulturell förmåga och medvetenhet när det gäller att föra in en interkulturell dimension 

i språkundervisningen. Det viktigaste med begreppet interkulturell dimension är att eleven 

skall bli medveten om den egna och andras identiteter och kunna utveckla berikande 

relationer med människor som har annan kulturell bakgrund. Författarna betonar vikten av 

att se människor som individer och inte som representanter av en kulturs värderingar och 

idéer, på så sätt kan elever komma bakom stereotypa föreställningar och fördomar (s. 6 f.). 

I engelska kursplanen för gymnasiet tas dessa tankegångar upp under ämnets karaktär och 

uppbyggnad. 

 
Förmågan att reflektera över likheter och skillnader mellan egna kulturella erfarenheter och 

kulturer i engelsktalande länder utvecklas hela tiden och leder på sikt till förståelse för olika 

kulturer och interkulturell kompetens. 

 

Vi anser att idéerna om interkulturell förmåga och medvetenhet borde vara direkt 

överförbara till svenskämnet. Dessa idéer kan bli de verktyg som behövs för att förverkliga 

kurs- och läroplanernas mål om ett globalt och mångkulturellt perspektiv i skolan. 

Lahdenperä (2004) menar att undervisning i interkulturalitet inte skall ses som ett enskilt 

ämne utan som ”ett förhållningssätt som skall tillämpas i alla ämnen”. Hon menar att ämnet 

”interkulturell pedagogik” tidigare betraktats som en inriktning vars syfte främst varit att 

behandla de problem som kan uppstå då människor umgås över kulturgränser. Idag bör 

begreppet användas som ett uttryck för ett behov av att människor på ett nytt sätt förhåller 

sig till varandra i skolan och i samhället. Detta krav till förändring gäller såväl innehållet i 

den undervisning som ges i svenska skolor som i utbildning av skolans personal. 

Lahdenperä nämner att Skolöverstyrelsen i sitt handlingsprogram för skolans 

internationalisering skriver att det inte längre handlar om ”Sverige i världen” utan i lika hör 

grad om ”världen i Sverige”. Hon menar att man genom att använda sig av ett 

interkulturellt förhållningssätt kan skapa synnerligen goda villkor för ”ömsesidig respekt 

och förståelse i klassen, skolan och närsamhället” (s. 11 f.).  

     En tendens vi ser i vårt resultat är att lärarna, på såväl grundskola som gymnasieskolan, 

skjuter ifrån sig det mångkulturella perspektivet och menar att det inte berör deras egen 

skola eftersom den har en homogen ”svensk” kultur där det inte finns något intresse för 

mångkulturella frågor. Istället menar de att frågorna bör tas upp i invandrartäta skolor där 

behovet av ett mångkulturellt perspektiv är större. Det här resonemanget tolkar vi som att 
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”vi” med en homogen svensk kultur inte behöver det här medan ”dom”, där borta, behöver 

det. Vägen till en skola med ett interkulturellt förhållningssätt där man arbetar med att 

komma bakom uppdelningen av ”vi och dom”, mellan ”svenskar” och ”invandrare”, verkar 

vara lång. Stier (2004) menar att människor i alla tider dragit gränser mellan ”medlemmar” 

och ”icke medlemmar” av exempelvis kulturer, dvs. ”vi och dom”. Det är inget typiskt 

svenskt fenomen, utan förekommer inom alla kulturer och etniska grupper. Stier säger att 

denna process till att bli socialiserad in i samhället börjar redan tidigt i barndomen då vi 

förmanas av vuxna att på olika sätt undvika vissa människor av olika anledningar. På så vis 

växer och förstärks det ”annorlundaskap” och de negativa faktorer som ”dom” eventuellt 

har och vi tydliggör vår egen relation till varandra i gruppen som något sammansvetsat och 

positivt. I denna jämförelse blir skillnaderna mellan människor större än likheterna och ur 

dessa starka kontraster som uppstår blir resultatet av tendenser något som förstärks och 

överdrivs åt båda håll (s. 95 f.). Vi menar att det är skolans uppgift att ge eleverna kunskap 

om kulturer utanför den västerländska kultursfären så att de själva och i diskussioner med 

andra kan reflektera över skillnader och likheter mellan sin egen och andras kultur. För att 

inte se individer enbart som representanter för en kultur så är det viktigt att komma i 

kontakt med människor med olika kulturella bakgrunder. Ett bra sätt att göra det på är 

genom litteraturen. Said (2004) skriver att västerlandets stereotypa bild av orienten är 

skapad av forskare som har ett utifrånperspektiv och som till stor del har undvikit att 

studera den inhemska litteraturen. Bilden av orientalen har därför blivit avhumaniserad och 

schabloniserad.  

 
Eftersom en arabisk poet eller prosaförfattare – och sådana finns det gott om – skriver om sina 

upplevelser, sina värderingar och sin mänsklighet (hur underligt det än kan låta) stör han på ett 

effektivt sätt de olika mönster (bilder, klichéer och abstraktioner) som används för 

framställningen av Orienten (s. 432). 

 

Det är detta vi måste göra: störa de fördomar och stereotypa bilder vi har av varandra och 

varandras kulturer. Genom att möta människor i litterära verk, skrivna av författare med ett 

inifrån perspektiv, kan vi lära känna individen istället för schablonen. Man kan till exempel 

läsa Wilhelm Moberg (från Sverige) mot Chinua Achebe (från Nigeria) och diskutera hur 

eleverna uppfattar Raskens och Okonkwo eller Ida och Ekwefi. På så vis kan eleverna få en 

chans att jämföra och se människorna som just människor och inte som representanter för 

en hel kultur.  
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     Hedin i Värdegrund och svensk etnicitet (2001) menar att människors karaktärsdrag inte 

blir tydliga förrän de speglas i andra. Det är först när man kan urskilja olikheter eller 

avvikelser som man har möjlighet att komma till en klar insikt om sig själv och andra. Så 

länge man enbart har kontakt med dem som liknar en själv ges heller inga möjligheter till 

att utveckla sina karaktärsdrag eller få förståelse för andras (s. 54 f.). 

 

Sammanfattning av diskussionen 
Skolans förväntningar på vad läraren skall göra för sina elever motsvarar inte den kunskap, 

tid och litteratur/läromedel som lärarna har tillgång till. Det är inte enbart en brist hos 

läraren, som anser sig sakna kunskaper inom mångkultur och icke västerländska litteratur, 

utan i allra högsta grad också en brist hos skolans ledning som inte prioriterar dessa 

kunskaper högre, och inte fördelar resurser till att fortbilda lärarna och ger dem verktyg att 

klara arbetet med att uppnå skolans mål. Men i grund och botten kanske den största bristen 

ligger i samhället som inte i tillräckligt hög grad tydliggör skolans mål och läroplaner, och 

lärarutbildningarna som inte lyckas i arbetet att ge blivande lärare tillräckliga verktyg att 

klara sitt uppdrag. Litteraturen och läromedlen ger oss möjligheter att lära känna människor 

och miljöer vi annars kanske aldrig får möjlighet att uppleva. Litteraturen har makt, makt 

att ge elever i skolan möjlighet att själva skapa sig bilder av hur livet ter sig för människor i 

annorlunda miljöer, få lära känna den inifrån, inte få den tolkad av andra. Att låta andra än 

västerländska författare få större plats i litteraturundervisningen ger eleverna en mer 

balanserad bild av världen, vilket skulle kunna hjälpa till att motverka fördomar och rasism. 

I det mångkulturella samhälle vi lever i behövs en verklig tro på alla människors lika värde, 

inte bara som en klyscha utan även som en konkretion i skolans verklighet. För att 

avslutningsvis återkoppla till vårt syfte med studien kan vi konstatera det vi först anade att 

vi skulle möta: en skola och ett svenskämne som inte avspeglar det globaliserade och 

mångkulturella samhälle som dagens unga lever i.  

 

 

Förslag till förändringar i läro- och kursplaner 
Av anledningar vi redovisat i vårt arbete föreslår vi att en ändring sker i läroplaner och 

kursplanen för svenska enligt följande: 

 

I läroplanen Lpo 94 under ”Mål att uppnå i grundskolan”: 
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[…] har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, nordiska, inklusive det samiska, 

samt västerländska kulturarv,[…]   

 

Vi föreslår en ändring till: 
 

[…] har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, nordiska, inklusive det samiska, 

samt västerländska och icke västerländska kulturarv,[…] 

 

I LPF 94 under ”Mål att sträva mot” föreslår vi en ändring från: 

 
[…] har god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska, inklusive det samiska och det 

västerländska kulturarvet, […] 

 

till: 
 

[…] har god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska, inklusive det samiska och såväl det 

västerländska som det  icke västerländska kulturarvet, […] 

 

I kursplanen för svenska i gymnasieskolan står under ”Mål att sträva mot”: 

 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven får möjlighet att 

utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk och att 

tillägna sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika 

tider, […] 

 

Vi föreslår att en ändring i kursplanen i svenska sker till följande: 
 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven får möjlighet att utveckla en 

beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk och att tillägna sig kunskap om 

författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider. Med internationella verk 

menas ett det bör finnas balans i urvalet av internationella verk från hela världen. 

 

Förslag till vidare forskning  
Under arbetets gång har tankar till fördjupningsmöjligheter väckts, tankar som inte rymts 

inom ramen för vårt projekt. Av den anledningen föreslår vi vidare forskning inom dessa 

områden.  
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     Vi anser att läromedelsförlagen har ett stort ansvar att ge en rättvisare och mer 

balanserad bild av vår värld. De flesta nationaliteter representeras redan i vårt samhälle, 

men de representeras inte på det rättvisa, balanserade sätt de borde inom litteraturen. Som 

framkommit i vår undersökning behöver också lärare av idag hjälp med att kunna förmedla 

en balanserad bild av världen eftersom ett av lärarens största problem tycks vara brist på tid 

och brist på vettigt material att använda sig av i sin undervisning. I vår forskning har vi 

berört men inte kunnat fördjupa oss i vad som händer inom läromedels- och 

litteraturbranschen. Detta är ett intressant område för fortsatt forskning.  

     Sveriges vetenskapsråd arbetar med ett spännande projekt, Literature and literary 

History in Global Contexts. A Comparative Project, vars syfte är att studera och analysera 

litteratur ur ett globalt perspektiv. Man studerar all litteratur på originalspråk och 

bakgrunden till projektet var en önskan från forskare att få en djupare kunskap om litteratur 

utanför den västerländska kultursfären (s. 1 f.). Detta projekt skulle kunna vara intressant 

att fördjupa sig i.  

     Det skulle vidare behövas mer forskning kring hur man praktiskt för in ett balanserat 

mångkulturellt perspektiv i svenskämnet. Vi har med vår forskning visat att sådant 

perspektiv behövs men vi har inte kunnat beröra detta område.  

     Vi har under arbetet med uppsatsen funnit en hel del litteratur, noveller eller på något vis 

stött på hänvisningar till exempelvis hemsidor där man kan finna lämpligt material att 

arbeta med. En sammanställning av material till skolorna skulle kunna vara ytterligare ett 

uppslag till vidare forskning.  

     Det finns uppenbarligen material och litteratur från den icke västerländska kultursfären, 

varför når den inte lärarna på våra skolor? Detta är något även vi som blivande svensklärare 

skulle vara intresserade av att veta. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 

Intervjufrågor till lärarna. 
 

- Vad har du för utbildning? 
- Hur länge har du arbetat som svensklärare? 
- Har innehållet i litteraturundervisningen förändrats under din tid som svensklärare? 
- Hur arbetar du med litteratur i undervisningen?  
- Upplever du att det finns någon litterär kanon (böcker som av tradition används år 

efter år) på skolan? 
- (Om det finns en kanon. Känner du dig då styrd av den?) 
- Arbetar du med internationell litteratur/texter i undervisningen? 
- Arbetar du med annan litteratur än den västerländska i svenskundervisningen? 
- Vilka länder och världsdelar representeras? 

 
- Finns det icke västerländsk litteratur på skolan som du kan använda i din 

undervisning?  
- (Finns det något du skulle önska mer av?) 
- Vilka läromedel använder du i svenskan? 
- Hur ser det internationella perspektivet ut i dem?  
- Använder du andra arbetssätt/metoder för att få in det internationella perspektivet i 

svenskundervisningen? 
 

- Vad innebär mångkultur för dig? 
- Diskuterade ni mångkultur under din lärarutbildning? 
- Vad tror du eleverna skulle tycka om att arbeta med icke västerländsk litteratur? 
- Hur skulle du vilja arbeta med det?   
 
- Hur ser du på svenskämnets uppdrag? 
- Finns det plats för ett mångkulturellt perspektiv?  (Är det prioriterat/räcker tiden 

till?) 
- Vad tror du att det kan finnas för anledning till att lärare eventuellt undviker att 

använda internationell eller icke västerländsk litteratur?  
 

- Förekommer någon fortbildning i ämnet mångkultur? 
- Har du egna idéer kring hur man skulle kunna arbeta med det internationella 

perspektivet inom svenskämnet? 
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Bilaga 2 

Elevenkäter 
 
1. Jag är 
 kille         tjej 
 
2. Jag går: 
 Årskurs 9    Gymnasiet    
 
3. Hur intresserad är du av att läsa texter/böcker? 
 inte alls        lite         ganska mycket         mycket 
 
4. Vad tycker du om att läsa texter/böcker i svenskan? 
 dåligt        ganska dåligt       ganska bra       bra 
 
Varför tycker du så?________________________________________________ 
 
5. Hur ofta läser ni texter/böcker i svenskan i skolan? 
 aldrig          sällan         ibland           ofta    
 
6. Hur ofta läser ni texter/böcker av författare från andra länder än Sverige i skolan? 
 aldrig          sällan         ibland           ofta    
 
7. Hur ofta läser ni texter/böcker från Latinamerika, Asien eller Afrika i skolan? 
 aldrig          sällan         ibland           ofta             vet ej  
 
8. Hur ofta läser du texter/böcker på fritiden? 
 aldrig          sällan         ibland           ofta    
 
9. Hur ofta läser du texter/böcker av författare från andra länder än Sverige på fritiden? 
 aldrig          sällan         ibland           ofta    
 
10. Hur ofta läser du texter/böcker från Latinamerika, Asien eller Afrika på fritiden? 
 aldrig          sällan         ibland           ofta    
 
11. Om du har läst böcker från Latinamerika, Asien eller Afrika på fritiden. Vad fick dig att 
välja dem? 
 tips från skolan    tips från någon du känner   hittat den själv     eller 

 annat_________________________________________________________________ 
 
12. Tycker du att det är viktigt att läsa böcker från Latinamerika, Asien eller Afrika? 
 inte viktigt alls      ganska viktigt     viktigt     mycket viktigt 
 
Varför tycker du så? _______________________________________________________ 
 
13. Är du intresserad/engagerad av något av följande? 
 politik     miljöfrågor     idrott     internationellt arbete    djurens rätt    
 
 annat ______________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

6. Hur ofta läser ni texter/böcker av författare från andra länder än Sverige i skolan? 
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7. Hur ofta läser ni texter/böcker från Latinamerika, Asien eller Afrika i skolan? 
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9. Hur ofta läser du texter/böcker av författare från andra länder än Sverige på 
fritiden? 
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Bilaga 4 
10. Hur ofta läser du texter/böcker från Latinamerika, Asien eller Afrika på fritiden? 
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12. Tycker du att det är viktigt att läsa böcker från Latinamerika, Asien eller Afrika? 
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