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Sammanfattning 
Den här litteraturstudien undersöker vad aktuell svenskdidaktisk forskning säger om skönlitteraturens roll i 
det mångkulturella klassrummet. Uppsatsen har ett fokus på elevernas läsförståelse, och de faktorer som påverkar 
andraspråkselevers möjlighet att ta till sig texten som valts ut. Den undersöker även elevens möjlighet till identitets- 
formering i mötet med några utvalda skönlitterära verk. Dessutom tittar uppsatsen närmare på identifikationsläsning 
och meningsskapande. Slutligen sammanställer uppsatsen olika litteraturdidaktiska forskares förslag på texturval och 
konkreta arbetssätt.  
 
Källorna visar att andraspråkstalares läsförståelse beror på interkulturell förståelse och kunskap. De har också givit ett 
stort uppslag kring hur man som lärare kan stötta dessa elever, och även gynna ett öppet och identitetsutvecklande 
diskussionsklimat i klassrummet. Litteraturstudien understryker dessutom att elever som hamnar efter i läsförståelsen 
av skönlitteratur också går miste om möjligheten till identitetsutveckling. Uppsatsen undersöker vad olika litterära 
verk som fokuserar på andra kulturer än den svenska gör för andraspråkstalaren, och vad som riskerar att hända när 
en bok ligger för långt ifrån eleverna kulturellt. 
 
Uppsatsen lutar sig mot den postkoloniala teorin, och sammanfattar vilka fallgropar och risker en lärare kan 
förvänta sig utifrån valet av skönlitteratur utifrån diskrimineringsgrunderna etnicitet och kulturell tillhörighet. 
Studien tar också upp vad som riskerar att hända då andraspråkstalare mottager en text som för dem upplevs 
kränkande, generaliserande eller uteslutande. Flera av källorna understryker behovet av att läsa skönlitteratur 
kritiskt, och att tillsammans med eleverna problematisera stereotypiseringar, för att både hjälpa dem med 
identitetsutvecklingen och att undvika kränkningar. 
 
Slutligen tar uppsatsen upp behovet av att som lärare syna sin egen roll i klassrummet och de privilegier som då 
följer med lärarrollen. Läraren tjänar också på att identifiera klassens maktordningar och hur privilegierna som 
eleverna har gentemot varandra ser ut. Sammantaget kan samtliga åtgärder hjälpa svenskläraren att öka sin med- 
vetenhet om vad som är lämplig litteratur, och hur man bäst behandlar den i sin undervisning. 
 

 

Nyckelord 
Svenska, interkulturalitet, skönlitteratur, svenskdidaktisk forskning, mångkultur, gymnasiet, andraspråk, elever. 
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1. Inledning 
 

En stor del av skolans värld utgörs av den identitetsformering som ständigt pågår hos eleverna, 

och det är ett inslag som både syns och hörs i korridorer och klassrum. Inom svenskämnet sker 

mycket av identitetsformeringen genom litteraturläsning. 

När jag arbetade med nyanlända vid en sommarskola i juni månad 2016 väcktes många 

frågor hos mig som snart färdigutbildad svensklärare på gymnasienivå. Förutom ett genuint 

intresse för dessa elevers etablering och framtid i det nya landet, uppstod även en fråga om vad 

som specifikt kommer möta dem i svenskundervisningen när det är dags att äntra det ordinarie 

klassrummet. Hur kommer undervisningen se ut för de elever som möjligen läst ett år svenska 

och sedan ska börja reguljär skolklass? Vilka fördelar, och vilka utmaningaroch hinder kommer 

de att möta i litteraturundervisningen? Kan Othman från Irak förstå implicita budskap i Jonas 

Gardells En komikers uppväxt? Resultatet blev den här uppsatsen som undersöker hur viktigt 

det är att läraren är medveten om elevernas olika kulturella förutsättningar, gällande läsning av 

skönlitteratur, och identitetsutveckling via den. 

 

1.1 Syfte & frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad aktuell litteraturdidaktisk forskning säger 

om skönlitteraturens roll i det mångkulturella klassrummet.Mer specifikt har jag valt att 

fokusera på elevens läsförståelse, och de faktorer som påverkar elevens möjlighet att ta till sig 

texten när det gäller andraspråkselever. Uppsatsen undersöker även elevernas möjlighet till 

identitetsformering i mötet med några utvalda skönlitterära verk. Dessutom ska jag titta 

närmare på identifikationsläsning, det vill säga frågan om huruvida man bör kunna identifiera 

sig med historien man läser för att finna läsningen intressant. Slutligen har jag sammanställt 

olika litteraturdidaktiska forskares förslag påtexturval och konkreta arbetssätt. Uppsatsen ska 

därmed besvara följande frågeställningar: 

 

1. Hur kan interkulturell förståelse påverkas av språkförmågan, och hur påverkar 

läsförståelsen möjligheten att knyta an till litteratur från främmande kulturer? 

2. Hur ser elevernas identitetsformering och skolans demokratiuppdragut i mötet med 

skönlitteratur när det gäller andraspråkselever? 

3. Vilka risker och fallgropar finns för en svensklärare gällande skönlitteraturen som 

maktredskap, och som potentiell förmedlare av andrafiering och förtryck? 
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4. Vilka exempel finns det på böcker och arbetssätt som är lämpliga för en diversifierad 

klass? 

Uppsatsens mål motiveras med angelägenheten att svenskläraren har möjlighet att öka sin 

medvetenhet kring hur valet av litteratur påverkar eleverna i ett mångkulturellt klassrum, 

utifrån olika grunder för förtryckoch marginaliseringar så som etnicitet och kulturell 

tillhörighet. 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Den här uppsatsen omfattar tre huvudkapitel. Det första består av en introduktion till ämnet, där 

läsaren får ta del av de faktorer som utgör grunden för uppsatsens tema om läsförståelse, 

interkulturell förståelse och identitetsutveckling. Dessutom inryms teoretiska ramverk för 

sammanställningen, samt begrepps- och metoddiskussioner. 

Det andra kapitlet söker svara på de fyra frågeställningar som nämns ovan, och är även 

strukturerat utifrån dessa fyra huvudområden. Områdena är läsförståelse, elevernas 

identitetsformering i mötet med skolans demokratiuppdrag, fallgropar och utmaningar samt 

konkreta litteraturtips och exempel på texter. I det här kapitlet har jag sammanställt vad den 

aktuella svenskdidaktiska forskningen presenterat. 

Det tredje kapitlet utgörs av min slutdiskussion, där vidare resonemang om uppsatsens 

resultat presenteras och problematiseras. Här tar jag även upp luckor i forskningen, samt ger 

förslag på lösningar för den som upplever svårigheter med att välja rätt text till den 

mångkulturella klassen. 

 

1.3 Bakgrund 
Inom svenskämnet har litteraturundervisningen länge värderats högt, och tiden vi lever i i dag 

är inget undantag. Läser man ämnesplanerna för svenskämnet finner man att litteraturen har en 

stark och väl motiverad position. Men hur förmedlar läraren skönlitteratur till dagens 

mångkulturella och diversifierade elevgrupper på bästa sätt? 

Den här uppsatsen gör inget anspråk på att kunna beröra alla faktorer som gör dagens 

klassrum heterogena, men läsaren bör vara medveten om att det svenska klassrummet i dag 

består av elever med olika sociala, etniska, ekonomiska och kulturella bakgrunder. Eleverna har 

även flera olika genustillhörigheter och sexuella läggningar som påverkar deras existens i 

skolans värld i stor utsträckning. 
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Tar man ovanstående faktorer i beaktande framkommer det tydligt att de förpliktelser en 

svensklärare har i samband med valet av skönlitteratur inte är helt oproblematiska. Skolans 

strävan efter demokratisk och uppfostrande undervisning ska införlivas bland annat genom 

skönlitteraturläsning, och läsningen ska även uppfylla kraven på en likvärdig undervisning. Det 

kräver granskning och eftertänksamhet i litteraturvalet. Sammantaget finns det många 

förhållanden för en svensklärare att uppmärksamma när hen gör upp en planering för sin 

(gymnasie)klass.Jag ska i det följande beröra sådana faktorer som i ett övergripande perspektiv 

spelar in, för att sedan i uppsatsens analyskapitel komma in på hur detta specifikt samspelar när 

det gäller det mångkulturella klassrummet. 

 

1.3.1 Vem är mottagaren? 

Gunilla Molloy menar att ett krav på den litteraturundervisande läraren är den didaktiska 

kompetens som problematiserar undervisningens innehåll i frågor om vem mottagaren för 

texten är, och hur litteraturen sedan bearbetas i undervisningen.
1
 Det finns alltså en 

nödvändighet att som lärare se till vilka mottagarna i klassen är, och därefter planera ett 

moment som utgår ifrån de förutsättningar eleverna har. Slutligen beror resultatet på 

variablerna nämnda ovan; vem ska läsa texten? och hur ska texten läsas?. Det är en viktig 

utgångspunkt att lägga på minnet vid läsandet av den här uppsatsen. 

Magnus Persson konstaterar i Den goda boken att en undersökning av läromedel för svenska 

på gymnasienivå visaratt det fortfarande är den traditionellt västerländska kanon som 

dominerar i litteraturvalet. Trots att kursplanerna föreskriver ett vidgat textbegrepp och en 

positiv kodning av begreppet mångkultur, används alltså den traditionella västerländska kanon i 

majoriteten av läromedlen.
2
Frågan om skolkanon har också undersökts av Lena Kåreland i 

Läsa bör man...? och hon konstaterar att: ʺNågon mångkulturell skolkanon kan [...] inte 

påvisasʺ.
3
 

 

1.3.2 Dagens mångkulturella skolklass 

Carsten Ljunggren skriver att det svenska samhället under en längre tid har befolkats av en 

nationellt, etniskt och kulturellt väl avgränsad grupp medborgare, men att vi i dag sammantaget 

talar mer än två hundra olika språk. Omkring hälften av dessa är utomeuropeiska. Därmed 

gäller inte bilden av Sverige som ett kulturellt homogent land längre, menar Ljunggren. Han 

                                                             
1 Gunilla Molloy, Att läsa skönlitteratur med tonåringar, 2010, s. 32. 
2 Persson, Magnus, Den goda boken - samtida föreställningar om litteratur och läsning, 2012, s. 95. 
3 Kåreland, Lena, Läsa bör man...? - den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, 2009, s. 52. 
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påpekar att en tilltagande invandring har lett till att nya kulturella levnadsformer, identiteter och 

uttryckssätt blivit allt vanligare även inom skolans värld. Många grundskolor har i dag elever 

med åtminstone ett tjugotal olika hemspråk. Han skriver: ʺAlla dessa olikheter och skillnader 

mellan individer och grupper av individer är det som utgör den svenska nationen - dess 

invånareʺ.
4
 

Exempel på en form av klassammansättning som kan benämnas som ett mångkulturellt 

klassrum illustreras av Eva Bringéus i hennes sammanfattning till SMDI 7, 2009.
5
 Där 

beskriver hon en klass vars elever har olika etniska, sociala och kulturella bakgrunder. Omkring 

halva klassen har svenska som andraspråk, och några av eleverna har endast levt i Sverige i två 

eller tre år. Dessa elever har givits möjlighet att gå i ordinarie klass och läsa både svenska som 

andraspråk A och svenska A parallellt, efter en överenskommelse med skolan.
6
 Det är lärare 

som har en liknande uppsättning elever, och lärare som är intresserade av undervisning utifrån 

sådana premisser, som den här uppsatsen främst riktar sig till. 

 

1.3.3 Litteraturens roll i styrdokument och undervisning 

En viktig grundpelare i den här uppsatsen är Skolverkets ämnesplaner i svenska och 

styrdokumenten som beskriver skolans uppdrag. Kursen som är mest relevant i detta 

sammanhang är Svenska 1, som normalt läses i första årskursen på gymnasiet. Några av de 

centrala delarna i kursen är enligt styrdokumentet: 

 

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. Centrala motiv, 

berättartekniker och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater 

samt i film och andra medier.
7
 

 

Här synliggörs den betydande rollen skönlitteraturen har i klassrummet. Undervisningen ska 

behandla skönlitteraturens berättartekniker, stildrag och representera hela världen i olika tider. 

Det är ett brett uppdrag, men det lämnar också många möjligheter för läraren att utforma sin 

                                                             
4 Ljunggren, Carsten, "Utbildning - mellan individ, nation och samhälle", Utbildning & Demokrati 2011, vol. 20:3, 
s. 11. 
5 Sjunde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Att bygga broar - kulturella, språkliga och 
mediala möten, 18-20 nov, 2009. 
6Eva Bringéus, "Eleven och litteraturvalet i det mångkulturella klassrummet - om betydelsen av den didaktiska 
läsarten", Sjunde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, s. 35. Svenska som andraspråk A & 
Svenska A är dock numera omdöpt till Svenska som andraspråk 1 och Svenska 1, enligt regeringens 
bestämmelser. 
7 Skolverket, ämnesplan för Svenska 1, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve?tos=gy&subjectCode=SVE&lang=sv&courseCode=SVESVE01#anch
or_SVESVE01. 
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undervisning på kreativa och pragmatiska sätt.Magnus Persson resonerar kring frågan om 

litteraturläsning utifrån en skolforskares vinkel: 

 

Varför skall man egentligen läsa skönlitteratur? Frågan har förmodligen lika många svar som det 

finns läsare. Det är inget att beklaga. Det vittnar om litteraturens förunderliga förmåga att 

tillfredsställa de mest olikartade behov. Litteraturen kan roa och oroa. Den kan trösta och utmana. 

Den kan underhålla och ge kunskap. Den kan lära oss se på verkligheten med nya ögon eller 

erbjuda verklighetsflykt.
8
 

 

Persson konstaterar att svenskämnet dock i praktiken kännetecknas av en traditionell kanon 

som dels är nationell, dels västerländsk. Han anmärker att postkolonialismens intåg och det 

generella intresset för andra kulturers litterära arv inte har inneburit någon förändring i 

svenskämnet. Detta förpassas till specialstudier och möjligheten att fördjupa sig i ett tema.
9
 

En viktig distinktion mellan styrdokumenten för Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 

gällande litteraturläsning är kulturförvärvningen hos eleverna. I svenskämnets ämnesplaner 

förordas det att litteraturstudiet ska prioritera mångkulturen, och i ämnesplanerna för 

andraspråksstudier ska fokus ligga på kulturarvet i det nya landet - i båda fallen underordnas 

litteraturens form till förmån för det kulturella innehållet. Persson drar här slutsatsen att 

kursplaneförfattarna föreställt sig att eleverna med svenska som modersmål behöver tillskansa 

sig mångkulturell litteratur, medan de andra - det vill säga eleverna med svenska som 

andraspråk - redan är mångkulturella och därmed inte behöver få någon utbildning i det 

kulturella världsarvet. För dessa elevers del ska det då räcka med svensk kultur och värdegrund, 

och den ska kunna tillgodoses via den svenska skönlitteraturen. Andraspråkseleverna ses 

förkroppsliga mångkulturen, och behöver därför inte lära sig om andra kulturer än den svenska. 

Samtidigt ska den svenska kulturen ses som överordnad och inte kastas bort i studiet av 

mångkultur. Författaren konstaterar att det i slutändan är det nationella och västerländska som 

konsekvent framhävs och privilegieras i praktiken.
10

 Med det menas att människor inom de 

icke-västerländska kulturerna har andra traditioner kring berättelser, vilka kan ta sig uttryck i 

böcker som läses från andra hållet, andra typer av serier (exempelvis manga), muntliga 

berättartraditioner eller andra medier för att teckna ned berättelserna. Inom västvärlden ser vi 

litteratur som en bok som läses från vänster till höger, och som initierar karaktärer i början av 

boken, vilka genom förvecklingar interagerar med varandra och slutligen löser ett uppkommet 

problem. Följaktligen kan en svensklärare som undervisar i Svenska 1 med gott samvete 

                                                             
8 Persson, Magnus, Varför läsa litteratur? - om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, 2007, s. 
6. 
9 ibid., s. 73. 
10 Persson, Den goda boken - samtida föreställningar om litteratur och läsning, s. 19. 
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erbjuda så kallad mångkulturell litteratur till hela klassen, och låta dem läsa texter från hela 

världen, eftersom det svenska kulturarvet som ska förmedlas via litteratur finns att få inom 

Svenska som andraspråk-undervisningen. 

1.3.4 Litteraturens roll i elevernas identitetsskapande 

Då litteratur vedertaget också ses som identitetsskapande, är en viktig del i uppsatsen även 

skolans fostransuppdrag och värdegrund. Den säger att skolan skaʺfrämja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelseʺ, dessutom ska skolan aktivt motverka diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller annan kränkande 

behandling.
11

 Gy11 föreskriver att främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Läroplanen förordar även att skolan ska vara 

öppen för skilda uppfattningar, och uppmuntra att dessa förs fram, och den framhåller även 

betydelsen av personliga ställningstaganden.
12

 

Persson problematiserar styrdokumentens legitimering av litteraturläsningen, och beskriver 

den klichéartade föreställningen som finns däri att litteraturläsning leder till demokratiska 

värderingar, empati och stärker den kulturella identiteten. Problemet med denna utsaga är ett 

närmast automatiskt antagande att litteraturläsning i sig leder till god personlighetsutveckling. 

Men hur kan det garanteras? Hur kan läraren med säkerhet veta att en bok leder till ett positivt 

identitetsskapande? Svaret är naturligtvis att inga garantier finns för att en elev ska utvecklas 

positivt i sin identitet genom att läsa boken som läraren valt ut. Därför finns det starka 

incitament för kritisk läsning av skönlitteratur. Persson påpekar att mycket ska läsas med 

kritiska glasögon enligt styrdokumenten; massmedier, reklam, propaganda - men inte 

skönlitteraturen.
13

 Genom att läsa skönlitteraturen kritiskt och arbeta med den kan läraren 

förbättra chanserna att texten leder till en positiv identitetsutveckling hos eleven. Exempel på 

den kritiska läsningen kan vara att inte låta sig övertygas av en schablonmässig redogörelse för 

en främmande kultur, utan att läsa en sådan text för att sedan bryta ned den ochgenom analys 

motverka fördomar och stereotyper. Det kräver dock att man som läsare har en stor vana att 

läsa texter med specifika språkliga och kulturella inramningen. Eftersom möjligheten att 

identifiera schablonmässiga redogörelser av andra kulturer inverkar starkt på en individs 

uppfattning om sagda kultur, kan den inre utvecklingen hämmas av att en individ inte klarar av 

att särskilja negativa eller platta konnotationer från textens verkliga innebörd. Däri har en viktig 

                                                             
11 Skolverket, Gy11, s. 5. 
12 Skolverket, Gy11, s. 6. 
13 Persson, Den goda boken - samtida föreställningar om litteratur och läsning, s. 20. 
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variabel beskrivits: utifrån Perssons tanke om att kritisk litteraturläsning gynnar 

identitetsutvecklingen, kan det tänkas att andraspråkselever har fler hinder att överkomma 

innan de kan uppnå den nivå av kritisk läsning som krävs för en positiv identitetsutveckling, 

eftersom de har längre att gå inom språkkunskaperna. Enviktig fråga ställs således av 

Landmark & Wiklund i Litteraturen, språket, världen: 

 

Vad innebär det då för identiteten att ha andra referensramar språkligt och kulturellt än de 

invånare som har svenska rötter?
14

 

 

Frågan kommer att besvaras mer utförligt i analyskapitlet. Det finns dock fler faktorer som 

inverkar på andraspråkselevers möjligheter att tillfoga sig litteratur av främmande kulturella 

inslag än bara läsförståelse och språkkunskaper. Med hjälp av Jim Cummins tidigare forskning 

konstaterar Landmark & Wiklund att ungdomar behöver uppleva att de är positivt bekräftade 

av medlemmar av den nya kulturen, för att de ska känna sig säkra nog att investera sin 

självkänsla, d.v.s. sin identitet, i det nya språket och den nya kulturen.
15

 Det är en viktig 

pusselbit som läraren kan vara med och påverka genom att styra klimatet i klassrummet. 

 

1.3.5 Undervisning i det mångkulturella klassrummet 

Hur kommer det sig att traditionen fortfarande består, även i ett så diversifierat och modernt 

samhälle som Sverige under 2000-talet? CarolineLjungberg förklarar i sin avhandling Den 

svenska skolan och det mångkulturella - en paradox att mångkulturell utbildning blir till den 

andres utbildning, och att det kan sessom ett hot mot det stabila och trygga samhället. I 

förlängningen utgör det då även ett hot mot nationens självbild, eftersom den bygger på en 

föreställning om nationen som homogen och likriktad - en föreställning som enligt Ljungberg 

inte nödvändigtvis har någon reell grund.
16

 Iakttagelsen kan även om den inte representerar 

lärarens egna synsätt, ligga till grund för en rädsla att använda mångkulturell litteratur i 

undervisningen.Ljungberg beskriver rektorer och lärare som vittnat om en känsla av att 

eleverna och deras föräldrar är redo att "slita dig i stycken", en känsla som inducerats av 

föräldrars och medias föreställningar om hur skolans praktik ska utföras.
17

 Forskaren påpekar 

att rädslan kan vara en av förklaringarna till varför läroplanens begärda förändringar dröjer med 

att genomföras i klassrummet.En annan förklaring kan vara att lärare hämmats i sin utveckling 

                                                             
14 Landmark, Dan, Wiklund, Ingrid, Litteraturen, språket, världen - andraspråksperspektiv på 
litteraturundervisning, 2012, s. 32. 
15 ibid., s. 35. 
16 Ljungberg, Caroline, Den svenska skolan och det mångkulturella - en paradox, 2005, s. 184. 
17 ibid., s. 185. 
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och förståelse för det nya mångkulturella samhället genom bristande fortbildning i arbetet. 

Ljungberg uppmanar läraren att tillämpa mångkulturell pedagogik genom att motverka och 

kritiskt förhålla sig till de upplevda rädslor och hot som emellanåt tränger in i klassrummet 

genom vuxenvärldens påtryckningar. Ljungberg manar till minimering och dekonstruktion av 

rädslorna genom att kritiskt granska fördomarna i en undervisningskontext.
18

 Skönlitteratur kan 

utgöra det verktyg som krävs i svenskundervisningen för att motverka fördomar och föreställda 

hotbilder. 

 

1.4 Metod och material 
Frågan som undersöks i den här uppsatsen handlar om ett mångfacetterat tema. Det är ett tema 

som behöver brytas ned i ett flertal aspekter, och behandlas utifrån ett kalejdoskopisk synsätt - 

det vill säga att betrakta temat utifrån många olika vinklar, där varje variabel också förändrar 

resultatet. Uppsatsen gör således inget anspråk på att presentera ett resolut svar gällande ämnet. 

1.4.1 Urval och avgränsningar av materialet 

I mitt sökande efter svar på hur litteraturvalet i en mångkulturell klass kan ske, har jag betraktat 

mina frågeställningar ur olika vinklar. Dessa har primärt utgått från två synsätt: 

1. eleverna ur ett kulturellt perspektiv 

2. eleverna ur ett ungdomsperspektiv 

Det innebär att jag har eftersökt litteratur som behandlar litteraturval utifrån elevernas 

kulturella referensramar, men också utifrån att eleverna faktiskt är ungdomar, och att 

ungdomlighet i grunden yttrar sig tämligen snarlikt. Rent konkret betyder det att en del källor 

talar om litteraturval utifrån elevens kulturella förmågor - och den interkulturella förståelsen - 

och andra källor beskriver elevens förmåga att knyta an till litteraturen ur ett 

ungdomsperspektiv. Min strävan har dock varit att sammanfoga de båda aspekterna så långt det 

är möjligt. 

Utöver ovan nämnda avgränsningar har jag eftersökt litteratur som beskriver och teoretiserar 

kultur, mångfald, etnicitet, andraspråksinlärning och maktperspektiv. För att bygga ut den 

postkoloniala teorin med aktuella språkliga företeelser har jag läst mycket om språkliga 

maktmedel inom skolans värld. 

Forskningsläget rörande mitt valda område är tämligen skralt, och det har funnits svårigheter 

att finna träffsäkert material och pålitliga studier. I stället har den här sammanställningen fått 

luta sig främst mot forskningsintervjuer och andraspråksteorier. Jag har hämtat mycket material 

                                                             
18 Ljungberg, Den svenska skolan och det mångkulturella - en paradox, s. 185. 



13 
 

från böcker som behandlar svenska som andraspråk, och sökt tillämpa informationen även på 

svenskämnet, och de andraspråkstalare som ryms även inom de klassrummen. Den källa som 

används flitigast i analysen ligger också närmast mitt område. Verket heter Språket, 

litteraturen, världen, och har en undertitel som lyderAndraspråksperspektiv på 

litteraturundervisning. Boken, som är skriven av Dan Landmark och Ingrid Wiklund, bidrar 

med de perspektiv på svenskämnet som i övrig forskning vanligen saknas. 

1.4.2 Analysmetod 

Jag har valt att utföra den här uppsatsen som en kvalitativ sammanställning.Syftet är att med 

hjälp av den kvalitativa analysen tillåtas gå på djupet i de frågeställningar som ställts upp. Alan 

Bryman beskriver den kvalitativa studien som en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger 

på ord, än på kvantitativ bedömning vid insamling och analys av data.
19

 Därmed är det upp till 

författaren att granska de konnotationer och innebörder orden fyllts med av forskarna. Han 

beskriver den här tonvikten på ord som en tolkande art, och att tolkningen grundas i att den 

kvalitativa forskningen som studerar människor fylls med mening. Människan fyller företeelser 

och upplevelser med mening, i strävan efter att tolka, kategorisera och förstå det hon ser.
20

 Dels 

kan forskaren som utfört studien tillföra innebörd till sitt resultat, dels kan deltagaren i 

undersökningen uppge värderingar i det den säger eller skriver. Bryman beskriver den 

kvalitativa metoden som bäst lämpad i studiet av människor, men höjer ett varningens finger 

gällande objektiviteten - kvalitativa studier riskerar att stundtals bli subjektiva. Jag har 

medvetet försökt distansera mig från potentiell subjektivitet, och har återkommande ifrågasatt 

mina iakttagelser och tolkningar. Bryman lyfter även problematiken med generaliserbarhet - ett 

orosmoln när det gäller arbeten i en mindre skala.
21

 

Då arbetet är en litteraturstudie faller det sig naturligt att den konsumerade litteraturen 

redovisas genom en sammanställning, utifrån vilken en analys och en konklusion kan göras. 

Sammanställningen är uppbyggd utifrån de fyra frågeställningarna, och jag har valt att besvara 

dem syntetiskt via underkategorier. 

1.4.3 Begreppsdiskussion 

I min uppsats ämne finns flera fallgropar gällande termer och begrepp. Jag har därför valt att 

avsätta ett stycke för att kort definiera och problematisera några av de begrepp jag kommer att 

använda. 

                                                             
19 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2014, s. 340. 
20 ibid., s. 362. 
21 ibid., s. 368 - kritik av kvalitativ forskning. 
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För att undvika eventuella främlingsfientliga begrepp har jag valt att beskriva den 

mångkulturella klassens elever i termer av deras språkliga nivå. På förhand är det omöjligt att 

bedöma en elevs nivå av (interkulturell) läsförståelse enbart utifrån hens etniska tillhörighet. 

Naturligtvis följer många populära och stereotypa beteenden och kunskaper med en kultur - det 

är därför de kallas för stereotyper - men att betrakta elever utifrån den aspekten är inte hållbart. 

Framtidens elever utgör en brokig sammansättning av etniciteter och erfarenheter. Jag väljer 

därför att rikta in mig på att undersöka litteraturvalet utifrån elevernas språkliga nivå inom 

deras andraspråk. Begrepp som faller in här är ordförståelse, avkodning och kulturell kontext. 

För att undersöka min första frågeställning gällande huruvida kulturella avstånd kan bjuda 

motstånd vid läsning av skönlitteratur från ett annat land, har jag valt att använda mig av 

begreppet interkulturell förståelse. Begreppet beskrivs av Ulrika Tornberg som förklarar det 

som en förmåga att förstå människor från andra kulturer. Inom begreppet ryms dock flera 

dimensioner än så; det handlar bland annat om att kunna anpassa sig till främmande regler och 

förhållanden, och att kunna reflektera över likheter och skillnader mellan två kulturer.
22

 

Tornberg tar även upp att forskaren Jürgen Beneke föreslår att en flerspråkig individ tar del i 

flera gemenskaper samtidigt, och därmed kan välja sitt språk utifrån fler språkkontexter. För att 

vara funktionell i dagens samhälle behöver individen kunna använda de olika språkliga 

variationsmöjligheterna utifrån ett sätt som talar till de olika språkkulturernas standarder och 

kontexter. Beneke använder sig av begreppet interkulturell kompetens, ett begrepp som både 

jag och Tornberg vänder oss emot då det indikerar ett slags värderingssystem som mäter hur 

kompetent eller icke-kompetent en individ är kulturellt.
23

 I stället använder sig Tornberg av 

ordet förmåga, medan jag föredrar förståelse, eftersom den här uppsatsen inriktar sig på 

läsförståelse och det då blir enklare att göra kopplingar mellan de båda begreppen. 

För att fördjupa mina kunskaper om begreppen mångkultur och interkulturell förståelse har 

jag även läst Ulrika Tornbergs artikel "Interkulturalitet - en relation på gränsen mellan dåtid, 

nutid och framtid".
24

 I den problematiserar hon båda begreppen utifrån en forskningsöversikt, 

och erbjuder slutligen alternativa benämningar. Eftersom den här uppsatsen är tämligen liten, 

finns inget utrymme för att gå på djupet med de båda begreppen, men läsaren bör 

uppmärksamma att det från min sida finns en medvetenhet om begreppens komplexitet. 

 

                                                             
22 Tornberg, Ulrika, Om språkundervisning i mellanrummet - och talet om "kommunikation" och "kultur" i 
kursplaner och läromedel från 1962 till 2000, 2000,s. 59. 
23 ibid., s. 72. 
24Ulrika Tornberg, "Interkulturalitet - en relation på gränsen mellan dåtid, nutid och framtid", Språkboken - en 
antologi om språkundervisning och språkinlärning av Skolverket, 2001. 



15 
 

1.5 Teoretiska perspektiv 
Uppsatsens huvudsakliga teoretiska perspektiv är postkolonialt. Den postkoloniala teorin 

erbjuder möjlighet att granska strukturella marginaliseringar och exproprieringar, det vill säga 

privilegierade gruppers självberättigade övertagande av marginaliserade gruppers territorier, 

som utsatta grupper möter i vårt samhälle - ofta på grund av deras etnicitet. Således är teorin 

tänkt att förtydliga på vilket sätt en svensklärare riskerar att reproducera stereotyper om andra 

kulturer, och på vilket sätt läraren kan arbeta för att inkludera samtliga elever i 

litteraturläsningen. 

Den postkoloniala teorin uppstod under 1970-talet och har främst syftat till att ur de forna 

koloniernas egna perspektiv beskriva och problematisera de effekter som koloniseringen fick 

på de samhällen i tredje världen som koloniserades, eller på andra sätt utnyttjades för sina 

resurser eller arbetskraft. Teorin synliggör även återflödet av material, influenser och kultur 

från kolonierna till stormakterna och västvärlden.
25

John Tosh skriver i kapitlet"Genushistoria 

och postkolonial historia" i sin Historisk teori och metod att kolonialismen lever än i dag, och 

att den fortlever i mindre formella, mer dolda former ute i vårt samhälle. Därmed studerade 

forskarna inom den postkoloniala teorin på 1970-talet de kvardröjande effekterna av de 

kolonialvälden som tidigare funnits runtom i världen, både i tidigare kolonier och i de 

kolonialmakter som oftast återfanns inom västvärlden. 

Postkolonial teori företräds till stor del av Edward W. Said, en litteraturforskare som slog in 

på en historisk bana när han skrev verket Orientalism 1978. I och med sitt verk öppnade Said 

upp för en helt ny diskurs som grundade sig på idén om problematiken som uppstår när en 

kultur försöker presentera och beskriva en annan. Detta märks oftast genom att de 

marginaliserade grupperna beskrivs av personer som tillhör privilegierade grupper, i stället för 

att de marginaliserade grupperna själva får möjlighet att beskriva sin kultur och sina 

förutsättningar. Said anser att en obalans då föreligger som riskerar att betvinga den andre - och 

att en dikotomi bestående av vi & dem uppstår för att kunna hantera beskrivningen. Exempelvis 

uppstår en motsvarande situation när en vit, etniskt svensk lärare från medelklassen söker 

beskriva hur en kultur ser ut som läraren själv inte tillhör, eller när läraren talar om ett verks 

kulturella laddning och försöker dra slutsatser utifrån sin i det fallet privilegierade position. Ett 

begrepp inom den postkoloniala teorin är den Andre, vilket står för den föreställda personen 

som uppstår i en sådan diskurs om människor från andra kulturer. "Den Andre" beskrivs ofta 

utifrån stereotyper och förenklingar - en företeelse som kallas för andrafiering(svensk version 

av Saids term othering), det vill säga att den som innehar den privilegierade positionen tar 

                                                             
25 Tosh, John, Historisk teori och metod, 2011, s. 294f. 
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avstånd från den Andre genom att tala om personen utifrån likriktande och ofta nedsättande 

attribut, vare sig detta görs medvetet eller omedvetet. Det vi som tillhör en privilegierad 

position framställs i kontrast ofta som unikt, positivt och ofta något att föredra. Ett exempel på 

andrafiering är enligt Said den konstruerade Orienten - en samling länder i dagens Mellanöstern 

vars invånare beskrevs utifrån våldsamma, exotiska och vilda attribut av de västerlänningar 

som en gång koloniserade dem.
26

 Said skriver bland annat: ʺSom material för studier eller 

tankar tillskrevs Orienten alla kännetecken på en inre svaghetʺ, en iakttagelse som även 

svensklärare i dag behöver hålla uppsikt över när de väljer skönlitteratur.
27

 I motsats till 

Orientalismen existerar begreppet Occidentalism, vilket syftar till att beskriva den konstruerade 

bilden av västvärlden. 

Den postkoloniala teorin bidrar med verktyg till den här uppsatsen som möjliggör en djupare 

analys av andrafiering och utanförskap.Genom att tillämpa postkolonial teori öppnas det även 

upp en möjlighet att eftersöka litteratur som kritiskt granskar användningen av exotifierande 

litteratur i klassrummet, och finna exempel på hur man kan undvika att förmedla stereotyper 

och förenklade skildringar av andra kulturer.Risken med utbildning om den Andre beskriver 

Love Nordenmark och Maria Rosén med referenser till forskaren Kevin Kumashiro, nämligen 

att man riskerar att cementera stereotyper och nidbilder, eftersom minoriteter ofta blir 

beskrivna utifrån den dominerande gruppens perspektiv.
28

 Teorins utgångspunkter utgör ett 

dilemma för läraren, eftersom hens uppgift är att undervisa eleven om alla världens hörn och 

kulturer, samtidigt som, kan man förutsätta, läraren i fråga inte levt inom samtliga kulturer och 

därmed har egna erfarenheter och en rättvis bild att förmedla. Genom en ökad grad av 

medvetenhet om hur kulturella maktstrukturer av detta slag fungerar, minskar risken för 

andrafiering och förmedlat förtryck. 

Ett övrigt teoretiskt perspektiv i den här uppsatsen är Jim Cummins inlärningsmodell över 

andraspråk. Han menar att man som barn tillägnar sig språk genom det som är konkret och här-

och-nu till en början, för att så småningom arbeta sig fram mot abstraktioner och språk i 

kontextreducerade situationer. Dessa situationer är även mer kognitivt krävande - något som 

ofta fordras av äldre skolelever.Med andra ord är det inte tillräckligt för våra andraspråkselever 

att de kan använda det nya språket i kontextualiserade och icke-krävande situationer; de måste 

utvecklas vidare för att behärska sitt andraspråk i kontextreducerade och kognitivt krävande 

                                                             
26 Said, Edward W., Orientalism, 2006, s. 254f. 
27 ibid., s. 255. 
28 Nordenmark, Love, Rosén, Maria, Lika värde, lika villkor? - arbete mot diskrimering i förskola och skola, 2008, s. 
72f. 



17 
 

situationer. Först då har de skaffat sig den språkbehärskning som krävs för att nå skolans och 

samhällets uppsatta mål med undervisningen.
29

 

Med stöd av den här inlärningsmodellen blir det enklare att skilja ut vilka problem en 

andraspråkstalare kan stöta på i mötet med skönlitteratur i klassrummet. Dessutom fungerar den 

som en påminnelse om de utökade krav som ställs på en andraspråkstalare. Det har varit till stor 

hjälp att ha modellen i åtanke när jag sökt och sovrat källorna efter olika variabler som 

problematiserar andraspråkstalarnas läsförståelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Landmark & Wiklund, Litteraturen, språket, världen - andraspråksperspektiv på litteraturundervisning, s. 34. 
Modellen redogörs för bland annat i Monica Axelssons kapitel "Flerspråkighet och lärande" i Svenska som 
andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle på sidorna 550-552. 
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2. Analyskapitel 
Det här kapitlet syftar till att bena ut vad aktuell svenskdidaktisk och svenska som 

andraspråksdidaktisk forskning säger om litteraturläsningen i dagens gymnasieskolklasser 

utifrån ett mångkulturellt perspektiv. Landmark & Wiklund ställer ett antal viktiga frågor i sin 

bok Litteraturen, språket, världen: 

 

När nu skolan har så många elever från alla delar av världen, borde det då inte vara aktuellt med 

en litterär kanon med ett mer universellt perspektiv? Är en förändring på gång? Hur sker den i så 

fall? Påminns andraspråkseleven ständigt om att 'svensknormen' är den enda rätta, kommer 

han/hon inte att tycka att hans/hennes tidigare kunskaper och erfarenheter är något värda.
30

 
 

Det här kapitlet kommer inte att beröra skolkanons form eller innehåll, men det är viktigtatt 

som lärare resonera med sig själv kringvilket kulturarv man för vidare. Kapitlet kommer dock 

att beröra hur läsningens innehåll och lärarens litteraturval påverkar eleven utifrån olika 

aspekter. 

2.1 Läsförståelse, språkförmåga och interkulturell förståelse 
Hur påverkar läsförståelsen möjligheten för en elev att knyta an till litteratur från främmande 

kulturer? Hur kan interkulturell förståelse påverkas av språkförmågan? I det här avsnittet ska 

jag försöka bena ut de olika variabler som spelar in på elevens förmåga att läsa litteratur från 

andra kulturer än hemkulturen. Avsnittet behandlar även de faktorer som spelar in på elevernas 

läsförståelse utifrån olika kulturella uttryck och erfarenheter. 

Frågeställningen problematiserar också hur kulturella avstånd kan inverka på förståelsen för 

det en elev läser. Källorna beskriver sagda variabler både utifrån ett förstaspråks- och ett 

andraspråksperspektiv. För att hantera de många lagren av faktorer som inverkar på 

läsförståelsen och identitetsutvecklingen har jag valt att strukturera upp frågeställningen utifrån 

olika teman som källorna sammantaget har redovisat. 

2.1.1 Ordförståelse 

En viktig del av andraspråkselevers interkulturella förståelse är mängden ord de har förvärvat 

på sitt andraspråk, och hur pass nyanserad deras vokabulär är.Avsnittet tjänar till att besvara 

frågan om vad som händer när en andraspråkselev läser en bok där många luckor uppstår i 

språket. 

Det finns inget i den lästa forskningen som behandlar andraspråkselever som inte kan läsa 

eller skriva på sitt förstaspråk, och deras väg genom den skönlitterära texten. Samtliga 

författare verkar utgå från att andraspråkselevernas utgångsläge är att de genomgått 

                                                             
30 Landmark & Wiklund, Litteraturen, språket, världen - andraspråksperspektiv på litteraturundervisning, s. 34. 
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förberedelseklass, där de utvecklat sina förmågor inom svenska språket till den grad att de kan 

läsa och skriva det, oavsett om läs- och skrivkunnighet funnits i det första erhållna språket. Det 

får därmed bli utgångspunkten även för den här uppsatsen. Andra omständigheter kan 

förekomma i praktiken, men får ses som mer extrema förhållanden som inte faller inom en 

ordinarie svensklärares arbetsuppgifter. 

Bo Lundahl påpekar i Läsa på främmande språk att en förutsättning för att elever ska våga 

ta sig an de längre och mer utmanande texterna är att urvalet och förarbetet ger dem chansen att 

inte bli för inriktade på detaljer. Risken med läsning som ställer för stora krav är att läsaren 

fastnar i avkodningen och inte kommer vidare i ett rytmiskt läsande. Framför allt måste 

eleverna ges möjligheten att läsa mycket och regelbundet, och Lundahl skriver att det bör vara 

texter de tycker om och engageras av. Han poängterar att om läsningen ständigt förknippas med 

krav på prestation och resultat, så riskerar den att bli tråkig och bortprioriterad.
31

 

Anna Thyberg fann i sitt kapitel "Litteraturläsning som kontaktzon" att det material hon 

samlat in visat att elever är kapabla till att föra djupare diskussioner om existentiella värden på 

en avancerad nivå, trots att de läser texter på sitt andraspråk som de kanske inte förstår samtliga 

ord i. Eleverna i materialet uppvisade också empati för karaktärer som de inte nödvändigtvis 

hade uppfattat på det sätt som författaren avsett, men vars svåra situationer de kunde formulera 

värderingar i kontrast mot. En problematik med att ge elever litteratur som ligger dem för långt 

bort kulturellt är dock att man riskerar att förstärka stereotyper även hos eleverna. Med andra 

ord kan litteratur som innehåller många svårbegripliga ord bidra till fördomar och en förstärkt 

känsla av "vi och de".
32

 Lärarens uppgift blir där att räta ut frågetecken under 

gruppdiskussioner, att ställa riktade frågor som klargör vilken roll en viss karaktär har i 

berättelsen, förklara ord och företeelser, eller möjligen att ifrågasätta elevers uttryckta 

fördomar. Utifrån det Thyberg fann i materialet blir det tydligt att läsning är bra för 

andraspråkstalarna, och att de många gånger kan förstå ord de läser, även om de inte kan återge 

dem i en diskussion senare. Inombords kan därför en mer komplex process av 

identitetsutveckling och resonemang äga rum, även då vi lärare inte kan upptäcka allt utåt sett 

för att eleverna saknar ordförrådetatt nyansera sitt språk. 

 

                                                             
31 Bo Lundahl, Läsa på främmande språk - om autentiska texter, kreativ läsning och läsförmågans betydelse för 
språkinlärningen, 1998, s. 27. 
32Anna Thyberg, "Litteraturläsning som kontaktzon", Ulrika Tornberg, Anita Malmqvist, Ingela Valfridsson, 
Språkdidaktiska perspektiv - om undervisning och lärande i främmande språk, 2009, s. 107. 
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2.1.2 Kulturell kontext 

I boken Läsa på främmande språk beskriver Lundahl vilken betydelse en texts kulturella 

innehåll kan ha för elevens möjlighet att förstå den. Han menar att ju större det kulturella 

avståndet är, desto svårare blir det att förstå vad texten handlar om. Omvänt blir det då lättare 

att förstå en text vars innehåll ligger eleven nära kulturellt, om miljön känns igen. Lundahl 

uppmanar därför lärare till att beakta den kulturella laddningen i en text.
33

 Lundahl poängterar 

att om läsningen blir alltför mödosam riskerar man att som läsare tappa bort innehållet. Här är 

det viktigt att komma ihåg att det finns många variabler som spelar in på läsförståelsen utöver 

kulturella avstånd (och interkulturell förståelse). Dessa är bland andra läsvana, läsintresse, 

förkunskaper i ämnet, genrekunskaper och ordförråd. Ann Runfors adderar till Lundahls 

slutsats då hon beskriver hur hon vid besök på olika skolor upptäckte problem med texterna i 

svenskämnet. Hon skriver: ʺEn och samma mening i en vanlig skolbok kunde innehålla 

geografiska referenser som eleven inte hört talas om, begrepp som var obekanta och 

ordsammansättningar som förvillade ytterligareʺ.
34

 Eleverna stötte på problem när det kom till 

företeelser i boken som hade tydlig hemvist i den främmande kulturen. 

Vad bör man då som lärare ha i bakhuvudet om elevernas interkulturella förutsättningar, när 

det väl är dags att välja ut en text? Landmark & Wiklund problematiserar den mångkulturella 

klassens förutsättningar och tar upp olika variabler en lärare bör ta i beaktande i valet av 

skönlitteratur. Bland annat påpekar de att det didaktiska mötet där samtliga elever utvecklar 

sina kunskaper i svenska kräver ömsesidighet i arbetet, noggrant för- och efterarbete av 

texterna man läser, och att texterna representerar olika kulturer. De tar upp att elevernas 

tidigare kunskaper blir till en bas för de tolkningar av ny information de gör, eftersom ingen 

människa är ett oskrivet blad. Därmed kan det finnas fog att ställa sig frågan; vilka texter har 

eleverna i klassen läst tidigare? Och har de som är analfabeter på sitt hemspråk i stället med sig 

en muntlig berättartradition?
35

 Möjligheten finns att man som lärare kan upptäcka 

förutsättningar och kunskaper som vanligen inte värderas i det svenska klassrummet, och i 

stället arbeta utifrån dessa.Författarna påpekar även att det är väsentligt att läraren har 

tillräcklig kännedom om elevernas bakgrund för att kunna förklara eventuella förhållanden som 

för en förstaspråkstalare kan te sig självklara. Vissa förhållanden som är självklara för en del 

elever är obegripliga för andra. Som lärare gäller det att vara förberedd, och Landmark & 

                                                             
33 Lundahl, Läsa på främmande språk - om autentiska texter, kreativ läsning och läsförmågans betydelse för 
språkinlärningen, s. 24. 
34 Runfors, Ann, Mångfald, motsägelser och marginaliseringar - en studie av hur invandrarskap formas i skolan, 
2003, s. 152. 
35 Landmark & Wiklund, Litteraturen, språket, världen - andraspråksperspektiv på litteraturundervisning, s. 58f. 
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Wiklund föreslår att läraren kan hjälpa eleverna att förstå nya kulturella förhållanden genom att 

analysera och diskutera dessa.
36

 

Andra faktorer som kan vara viktiga att tänka på är möjligheten att lära sig av sina elever. En 

lärare bör vara lyhörd för att eleverna kan besitta kunskaper som läraren själv inte har vad 

gäller litteraturläsning eller kulturella konnotationer. Torill Strand intervjuade tjugoåriga 

Malalay som föddes och levde i Afghanistan under tolv år innan hon flyttade till Norge. När 

Strand träffar henne har Malalay bott i landet i åtta år, och lärt sig läsa, skriva och räkna, 

eftersom hon tidigare var analfabet. Malalay har läst boken Flyga drake som är skriven av den 

amerikansk-afghanske författaren Khaled Hosseini, och som utkom 2003. Khaled Hosseini är 

inte norsk och kan därför inte ses tillhöra en norsk minoritet, men eleven som läst hans bok kan 

ses som sådan. Malalay har upptäckt flera budskap och symboler som forskaren själv inte lagt 

märke till. Samtliga är kulturellt betingade, och har inte upptäckts av Strand eftersom kulturen 

hon tillhör är genomgående norsk. Eleven tar exempelvis upp hur den ena pojken, i en 

drakflygarturnering, besegrar en flygande drake vars färg var blå - vilket enligt afghansk 

tradition betyder fara. När pojkens bästa vän och tjänare springer iväg för att fånga draken, blir 

han konfronterad av några busar och det hela slutar med att tjänarpojken blir våldtagen. 

Malalay beskriver symboliken med den blå färgen på draken: 

 

ʺBlå kan liksom, i mine øyne og etter gammel afghansk tradisjon, symbolisere at det er fare. 

Noe kommer til å skje, det er noen du elsker du kommer til å miste.ʺ37
 

 

Hon ser även paralleller mellan längden på drakarnas dragsnören och avståndet i relationerna 

mellan pojken och tjänarpojken; och pojken och hans far. När pojken beordrar sin tjänare att 

hämta tillbaka den besegrade draken svarar han med orden "tusen gånger till för dig!", vilket 

Malalay påpekar är ett mycket starkt uttryck i Afghanistan. Hon beskriver det som ett löfte man 

aldrig kan bryta, och innebörden är att man ger sitt liv till den andre, att vederbörande är 

bereddatt dö tusen gånger för den som får löftet.
38

 Strand finner ännu en kulturell aspekt som 

gått henne förbi, men som Malalay uppfattat, nämligen den om de båda pojkarnas 

folkgruppstillhörigheter. Eleven tar upp att pojken är pashtun, och att den folkgruppen 

framställs i relativt dålig dager av Hosseini, något som gör Malalay besviken eftersom hon 

själv är pashtuner. Tjänarpojken tillhör folkgruppen hazarer, vilket enligt Malalay stämmer bra 

in, eftersom hennes bild av folkgruppen är att den genom tiderna varit som slavar i 

Afghanistan, och att de som följd haft de minst privilegierade arbetena - exempelvis tjänare och 

                                                             
36 Landmark & Wiklund, Litteraturen, språket, världen - andraspråksperspektiv på litteraturundervisning, s. 60. 
37 Strand, Torill, Litteratur i det flerkulturelle klasserommet - mangfold, migrasjon og muligheter, 2009, s. 126. 
38 ibid., s. 127. 
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diskare. Strand själv ger uttryck för att vara okunnig i ämnet, och ställer således många frågor 

till Malalay.
39

 Vid läsningen av Strands kapitel framkommer det mycket tydligt att det finns 

kulturella ramar inom litteraturläsningen. Strand hade själv inte uppfattat ovanstående 

symboliker och innebörder, men kunde öka sin interkulturella förståelse genom samtalet med 

Malalay. 

Således innebär en önskan om att öka elevernas läslust ett krav på att läraren ska granska 

stoffet och tänka till om anpassningen mellan texten och eleverna. Genom att läraren 

anpassartextentill eleven kan både lärare och elev få ett stort utbyte av lärdomar - genom 

berättelsen, och genom varandra. Ett allt för stort kulturellt avstånd kan göra det svårt för en 

elev att knyta an till innehållet, men Strand menar att man då kan knyta an till berättelsen på 

andra sätt; exempelvis genom specifikt händelseförlopp eller karaktärsdrag.
40

 

2.1.3 Meningsfull läsning 

En stor del i att få elever att läsa handlar om meningsfull läsning. Den meningsfulla läsningen 

syftar till att öka elevernas intresse för ett ämne till den grad att de vill fortsätta att läsa texten 

tills den tar slut. 

I sitt kapitel "Skuggspel - om svenskämnets texturval" beskriver Stefan Lundström två 

begrepp som han lånar av den amerikanske forskaren Arthur N. Applebee kallade knowledge-

out-of-context och knowledge-in-action. Lundström använder dessa för att skilja mellan två 

grundläggande utgångspunkter för undervisning.
41

 Det första begreppet används för att 

beskriva undervisning som sker i formen av oproblematiserad kunskapsförmedling, vilken lätt 

hamnar utanför elevernas egen kontext. Det andra begreppet syftar till att beskriva den 

lärosituation som utspelar sig när eleverna får undervisning där traditioner och traditionella 

texter används som verktyg för att skapa en för dem meningsfull undervisning. Det innebär 

exempelvis att läraren använder klassiska kanoniserade texter för att skapa nya innebörder och 

meningar. Ett exempel på det tar Lundström upp i och med filmen Döda poeters sällskap, där 

läraren i en privatskoleklass använder sig av Shakespeares texter på ett okonventionellt vis för 

att väcka elevernas entusiasm för litteratur.
42

 Med utgångspunkt i begreppet knowledge-in-

action kan man således dra slutsatsen att även en mångkulturell klass kan engageras i 

kanoniserade svenska texter som annars ligger dem långt borta. Men hur kan det genomföras? 

Forskaren föreslår att läraren ställer sig frågan vems kultur? innan litteraturvalet sker, och att 

                                                             
39Torill Strand, Litteratur i det flerkulturelle klasserommet - mangfold, migrasjon og muligheter, s. 129ff. 
40 ibid., s. 127. 
41Stefan Lundström, "Skuggspel - om svenskämnets texturval", Bergman, Lotta, Hultin, Eva, m.fl., Makt, mening, 
motstånd - litteraturundervisningens dilemman och möjligheter, 2009, s. 144. 
42 Bergman, Hultin, m.fl., Makt, mening, motstånd - litteraturundervisningens dilemman och möjligheter, s. 143. 
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man som lärare försöker identifiera vems kultur man försöker tilltala med det tilltänkta verket.
43

 

Lundström knyter också an till begreppet är i-kultur, vilket formulerats för att beskriva den 

kultur som ungdomar befinner sig i och befattar sig med. Deras intressen, vänner, språket och 

åsikterna är några av de variabler som kan sägas beskriva deras är i-kultur.Genom att anpassa 

stoffet till elevernas är i-kultur öppnas en hel värld av litteraturval upp.
44

 Om undervisningen 

formas så att elever med invandrarbakgrund kan identifiera sig med karaktärerna i boken, eller 

exempelvis med förhållandena som målas upp i berättelsen, kan även dessa elever förstå och 

uppskatta kulturellt svårnådda litterära verk ur den svenska kanon. Anpassas stoffet till 

målgruppen kan man som lärare hjälpa eleverna i deras identitetsutveckling, och ett öppet 

material erbjuder många möjligheter för eleverna att göra sin egen version av det lästa. 

Även Ivar Lundberg & Monica Reichenberg fann ett liknande resultat. Hon skriver i 

Läsförståelse genom strukturerade textsamtal att en framkomlig väg har visat sig vara att låta 

elevernas läsning ta sin utgångspunkt i sådant som för dem känns angeläget och meningsfullt. 

Först när eleverna upplever att läsningen ger dem ett personligt utbyte, kan de också känna 

värdet i att satsa energi på momentet. Avgörande är därför att knyta läsningen till elevens värld 

och verklighet.
45

 

Landmark & Wiklund skriver även att när andraspråkseleverna diskuterar en för dem 

angelägen text, till den grad att de är uppslukade av samtalet och därmed anstränger sig för att 

uttrycka sig så effektivt som möjligt, så blir situationen ideal för språkutvecklingen.
46

 

2.1.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis beskriver det här avsnittet vad en lärare kan tänka på för att öka 

möjligheterna för en andraspråkselev att tillägna sig den lästa litteraturen. Det är en komplex 

sammansättning tillfälligheter som är unik för varje elev, men ett riktmärke är att se till elevens 

förutsättningar språkligt. Skolklassen bör arbeta med en text som utmanar och engagerar dem. 

Är det en text som för en del av eleverna ligger långt bort kulturellt, kan läraren avhjälpa 

problemet genom att se till att karaktärerna eller situationen är det som engagerar. Med det 

menas att de kulturella förutsättningarna i boken inte endast är det som engagerar elever i 

läsningen, utan andra faktorer kan hjälpa till att bära upp berättelsen. Som lärare kan man även 

förbereda eleverna genom att förklara och måla upp de kulturella ramarna som omger 
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berättelsen. Eleverna får då hjälp att visualisera omständigheter som annars kanske är dem 

obekanta, det kan röra sig om exempelvis miljöer, seder, muntliga uttryck ellertraditioner. 

 

2.2 Elevernas identitetsformering och skolans demokratiuppdrag 
Då skolans värld till stor del utgörs av elevernas identitetsformering, finns det fog att titta 

närmare på hur den företeelsen kan se ut inom svenskämnet. I den här uppsatsen är det läsning 

av skönlitteratur som står i centrum, och vad den kan sägas göra för identiteten utifrån ett fokus 

på det mångkulturella klassrummet. 

Enligt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv skapas och omförhandlas identiteter, i motsats 

till något som är statiskt och essentialistiskt. Vi är i ständig omförhandling gällande vår 

identitet, och i processen blir olika delar av vår identitet framhävd för att tjäna ett visst syfte. I 

samspelet med andra människor lyfter vi fram delar av vår identitet i en identitetsformande 

process, skriver Susanne Jämsvi i sitt kapitel "Språk, identitet och den koloniala närvarons 

komplexitet i Ett tillfälligt möte".
47

Hon beskriver förstadiet till de processer som sker i 

klassrummet, och i elevens möte med texten, då vi människor lyfter fram delar av vår identitet 

för att anpassa oss till det vi möter. Mot den bakgrunden finns det intresse i att titta närmare på 

vilka faktorer som samspelar med den framhävda identiteten, för att en elev ska kunna knyta an 

till en karaktär eller situation i texten som läsas. Den andra delen av frågeställningen utgörs av 

källor som beskrivit demokratifostran och attitydförändringar i svenskämnet utifrån 

litteraturläsning.Analysen sker utifrån ett interkulturellt perspektiv. 

2.2.1 Identitetsutveckling 

Vid läsningen av litteratur där luckor uppstår på grund av de språkliga "brister" en elev har, 

haltar även identitetsskapandet. Tünde Puskás beskriver hur författaren Theodor Kallifatides 

menar att innehållet i enskilda ord är tätt sammanbundet med kultur, eftersom språket i sig 

självt är en kulturell produkt som vi socialiseras in i. Således menar han att identitetsskapandet 

hämmas när en elev inte förstår samtliga ord i en text.
48

 Ett exempel på en elev som går miste 

om innebörder i en bok är den egyptiske eleven Yusuf. Molloy intervjuade honom angående 

Jonas Gardells roman En komikers uppväxt och då framkommer det att Yusuf har svårt att hålla 

reda på det som han kallar för "tidslinjen" i berättelsen. Svårigheterna har i Yusufs fall inte med 

kultur att göra, utan beror troligen på hans haltande läsförståelse. I slutet av romanen begår den 

                                                             
47 Jämsvi, Susanne, "Språk, identitet och den koloniala närvarons komplexitet i Ett tillfälligt möte", Språk och 
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48 Puskás, Tünde, "Ett nytt land utanför mitt fönster - främlingskap "här" och "där" ", Språk och gräns/er - om 
språk och identitetsskapande i några skönlitterära verk, s. 129. 
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mobbade pojken Thomas självmord, men det uppfattar inte Yusuf, eftersom boken avslutas 

med ett avsnitt där Thomas och huvudpersonen umgås. I stället förklarar eleven Thomas 

frånvaro från skolavslutningen med att han var mobbad och stannade hemma.
49

 Bokens slut 

utgör ett tomrum för Yusuf, och han konfronteras inte med tankar och reflektioner rörande 

självmord eftersom han inte uppfattar att en av karaktärerna tar sitt liv. I ett sådant fall blir det 

värdefullt att som lärare gå tillbaka i Yusufs bakgrund och se om anledningen till hans 

bristande läsförståelse står att finna där. Vad har han läst tidigare? Hur mycket läsvana har han? 

Yusuf förklarar för Molloy att han oftast inte läser ut böcker om han inte känner sig kulturellt 

anknuten till dem.
50

 Det kan utgöra en förklaring till varför Yusuf tolkat bokens sista kapitel 

som att Thomas alltjämt lever. 

Molloy tar i boken Reflekterande läsning och skrivning upp andra exempel på situationer där 

identifikation uteblivit och elever avfärdat en fiktiv karaktär de läser om i en bok. Molloy 

menar att det kan bero på att något omedelbart möte inte uppstått mellan eleven och karaktären 

i berättelsen, eller att tanken på identifikation är så ångestinducerande att eleven väljer att 

skydda sig mot den.
51

 Ett exempel på det kan vara en migrationsberättelse där karaktärerna i 

boken upplever traumatiska händelser som en elev i klassen kan relatera till i alltför hög 

utsträckning. Då kan eleven välja att skydda sig själv genom att inte identifiera sig med 

karaktären och skeendena som utspelas. Scenarier där eleven vägrar att läsa berättelsen kan 

också inträffa. 

Det finns dock också tillfällen då litteraturvalet träffar rätt, och Landmark & Wiklund 

beskriver det som en process där ett elevfokuserat ämne engagerar eleverna. Det kan öka deras 

motivation och hjälpa språk- och kunskapsutvecklingen, samtidigt som arbetssätet stimulerar 

elevernas självkänsla och identitet.
52

 Samma vinster tillkommer även förstaspråkselever i 

klassen, eftersom även de sporras av att klasskamrater runt dem anstränger sig i samtalet. En 

berättelse som kan inverka starkt på andraspråksläsarens känslor är Utvandrar-sviten av 

Vilhelm Moberg. Det är enligt Landmark & Wiklund en komplex och rättvist förmedlad 

berättelse. De poängterar att en individ som själv invandrat eller är vän med någon som 

invandrat,i stor känslomässig omfattning kan känna gemenskap med Mobergs utvandrare, 

invandrare och nybyggare. 
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Landmark & Wiklund skriver: 

 

Vi har upplevt att det varit tacksamt - och gett gott resultat språkutvecklingsmässigt sett - att 

arbeta med utvandrarsviten i undervisningen.
53

 
 

Landmark & Wiklund rekommenderar att svenskläraren som önskar arbeta med teman som 

exiltillstånd och invandringsfrågor vänder sig till mer komplexa historier, eftersom alltför 

entydiga berättelser ofta resulterar i stereotyper och plattityder. Att välja en komplex historia är 

också att erbjuda många tolkningar - något som kan resultera i att det finns en tolkning för var 

och en i klassen.
54

Rosenblatt föreslår ett upplägg där läraren arbetar med litteraturen på ett sätt 

så att eleverna tillåts stor frihet i sina tolkningar av det lästa. Hon skriver att idén inte 

nödvändigtvis bör innebära att läraren besitter en nihilistisk livsinställning. Att avstå från att 

medvetet eller omedvetet överföra färdiga svar på personliga problem innebär inte att lärarens 

ansvar upphör. Hon höjer dock ett varningens finger: ʺEn ovilja att pracka på studenterna en 

dogmatisk filosofi kan leda till en lika farlig hållning av oengagerad relativism och normlöshet 

som ofta verkar förlamande på studenternas omdömesförmågaʺ.
55

 Rosenblatt menar därmed att 

det som lärare är viktigt att moderera klassrummet och att erbjuda eleverna en demokratisk 

hållning, samtidigt som diskussionsklimatethålls öppet. 

2.2.2 Demokrati och attityder/värderingar 

Boglind, Holmberg & Nordenstam skriver i antologin Mötesplatser att flera lärare berättat om 

vikten av att våga ta upp svårare ämnen i klassrummet. Det kan exempelvis gälla 

frågeställningar, texter och teman som utmanar elevernas fördomar. Forskarna ger exempel på 

teman rörande homosexualitet eller olika invandrargrupper. De skriver att utmaningarna kan 

uppfattas som viktiga för att eleverna ska utvecklas i sitt objektiva och empatiska tänkande. 

Elevernas reaktioner och fördomar kan ibland vara starka, och en av de intervjuade lärarna 

understryker att det är viktigt att inte låta de stereotypa och schabloniserade uppfattningarna bli 

de som eleverna bär med sig ut ur klassrummet. Författarna menar att provokationer kan få 

eleverna att för en stund byta perspektiv, och att det hela kan uppnås genom noga utvald 

litteratur. De skriver: 

 

Frågor om demokrati, tolerans och solidaritet kommer in i klassrummet både genom det innehåll 

som väljs och genom att samtalen förs i demokratiska former.
56
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55 Rosenblatt, Louise M., Litteraturläsning - som utforskning och upptäcktsresa, 2002, s. 109. 
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Forskarna föreslår därmed att litteraturläsningen ska bearbetas med hjälp av textsamtal, där 

eleverna får möjlighet att ventilera sina läsupplevelser i strukturerade sammanhang. 

Svenskämnet som demokratiämne kan därmed realiseras genom att lärare vågar beröra svårare 

teman, och elevernas värderingar kan utvecklas i diskussion med andra som befinner sig i deras 

åldersgrupp. Louise M. Rosenblatt varnar dock för att lära ut normer på ett dogmatiskt sätt, och 

förordar i stället ett arbetssätt som betonar den enskilda individens skyldighet att utarbeta sina 

egna principer och sin egen värdegrund. Lärarens uppgift blir då enligt Rosenblatt att förse 

eleven med den kunskap, de tankevanor och den känslomässiga stimulans som gör det möjligt 

för individen att själv lösa de inre motstridigheterna.
57

Hon föreslår att man som lärare även bör 

besitta allmänna kunskaper om beteendevetenskap. Genom att läraren har förmågan att 

skärskåda vilken aspekt av människolivet som berörs inom ett visst moment, kan hen utgöra ett 

stöd i elevens grundläggande föreställningar om människor och samhället.
58

 Med andra ord 

finns det incitament för att som svensklärare vara påläst om människans psyke och individers 

sociala samspel, andra kulturer och dagsläget i elevernas hemländer. Att aspirera på att bli en 

sådan tusenkonstnär kan tyckas orimligt, men Rosenblatt menar att även måttliga kunskaper 

kan göra stor skillnad för att upptäcka och stödja den identitetsutveckling en elev genomgår via 

litteraturläsningen. 

2.2.3 Sammanfattning 

Sammantaget säger källorna att normer bör ifrågasättas och diskuteras, och att elevernas 

identitetsarbete kan gynnas av den här typen av diskussioner. Litteraturläsning kan utgöra 

grunden för diskussionerna.Det är också viktigt att förse eleverna med en text som de kan 

hantera. Det innebär att textens innehåll inte får flyga dem över huvudet, då viktiga innebörder 

och budskapdå riskerar attpassera utan att uppfattas. Lärarens uppgift blir att vägleda eleverna 

genom diskussioner och identitetsarbetet. Det kan uppnås via erhållna mentala verktyg och 

synvinklar. Att som lärare besitta vissa kunskaper om människans psyke, gruppdynamik och 

individers sociala samspel kan i kombination med förståelse för identitetsutveckling gynna 

undervisningen och skolklassens resultat. 
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2.3 Fallgropar och utmaningar 
Med dagens diversifierade klassrum och litteratur blir svensklärarens uppgift att välja rätt bok 

snårig. En lärare i en mer homogen klass möter inte samma svårigheter som en lärare i en 

mångkulturell klass, där det ska tas hänsyn till många olika erfarenheter och behov. Det här 

avsnittet undersöker vilka fallgropar en svensklärare kan råka gå i gällande skönlitteraturen 

som maktredskap, och som potentiell förmedlare av andrafiering och förtryck. Avsnittet 

problematiserar viljan eller oviljan att ta tag i de svåra ämnena i klassrummet, behovet av att se 

elevernas förutsättningar, att uppmärksamma litteraturens potential som maktförmedlare samt 

risken med att förutsätta elevernas genrekunskaper. 

Lena Kåreland fann i en undersökning hon gjort till boken Läsa bör man...? att lärare på 

landsortsskolor upplevde det avlastande att inte prioritera mångkulturalitet i sin undervisning. 

Argumenten handlade om att så kallade invandrings- och mångkulturalitetsfrågor var 

besvärliga ämnen som orsakade problem.
59

 Att medvetet prioritera bort dessa områden i sin 

undervisning kan dock få allvarliga följder även för elever som saknar andraspråkstalare i sin 

klass. Läraren riskerar att fastställa och förstärka stereotypa föreställningar om den Andre. 

Genom att inte behandla skönlitteratur från världens alla hörn tilldelas förstaspråkstalarna i ett 

klassrum ett privilegium som enkelt kan utmynna i ett vi-och-dem-tänk gentemot 

andraspråkstalare. Det är alltid lika viktigt att som lärare väga för och emot i valet av vilken 

text eleverna ska läsa. Således är den första fallgropen en lärare bör undvika att inte prata om 

mångkulturalitet alls. 

Det finns naturligtvis problematiska variabler att vara medveten om även för den lärare som 

tar itu med med de svåra ämnena i undervisningen.Texten som maktredskap och förmedlare av 

schabloner och förtryck behandlas mer utförligt nedan. 

2.3.1 Riskerna medatt ignorera/förbise elevernas förutsättningar 

I Molloys bok Skolämnet svenska - en kritisk ämnesdidaktik genomför hon som skolforskare en 

mer kritisk analys av svenskämnet och dess didaktik. Molloy tar upp en poäng av Magnus 

Persson, som behandlar litteraturval i klassrummet. Hon skriver att alla beskrivningar av språk 

och tolkningar av litteratur automatiskt innehåller ett värderande moment (gällande åsikter), 

och att problematiken med värderingar är att de så ofta är outtalade eller oemotsagda. Molloy 

föreslår en analys av underförstådda värderingar i de olika tolkningarna, och att lärare lyfter 

fram och kritiskt diskuterar värderingar som uppstår och/eller förstärks i och med 
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litteraturläsning.
60

Genom att inte lyfta den här typen av diskussion riskerar eleven att tappa i 

sin identitetsutveckling. De går miste om viktiga diskussioner där deras värderingar ska mötas 

och avvägas mot klasskamraternas, för att sedan möjligen omvärderas. Det är också viktigt att 

ställa sig själv fri från litteraturen och lösgöra sig från kontexten. Det är då en elev kan dra 

paralleller mellan berättelsen och sitt eget liv och sina erfarenheter, för att på så vis lära sig om 

världen. 

Som Ulrika Tornberg skriver i Språkdidaktik så väljer vi människor ut och tolkar ny 

information utifrån våra erfarenheter, och våra inre kognitiva modeller. Dessa mentala scheman 

som ständigt utökas med nyupptäckt information styr vårt sätt att se på och tänka kring vår 

omvärld. Tornberg varnar för att våra kognitiva scheman kan bidra till att vi tenderar att bortse 

från mer differentierande intryck. De nya sidorna av verkligheten vi möter löper risken att 

sållas bort till förmån för det som är invant och bekvämt; vi ser det vi vill se och negligerar 

sådant som innebär att vi behöver ompröva vår verklighetsuppfattning.
61

 Tornberg skriver: 

 

Om vi därför som undervisare vill nå våra elever innebär det att vi måste veta hur deras inre bild 

av verkligheten är beskaffad. Vi behöver helt enkelt kunskap om deras referensramar. Vi kan 

nämligen varken utgå från att de liknar våra egna eller att scheman [...] ser likadana ut hos alla 

elever.
62

 
 

Som lärare behöver vi veta vad eleverna hänger upp ny information på och hur deras 

meningsskapande ser ut i mötet med vår undervisning - vi behöver helt enkelt kunskap om 

elevernas referensramar. Tornberg föreslår att läraren kan lista ut hur elevernas mentala 

scheman ser ut kring ett ämne genom att låta dem resonera högt om texter. 1997 genomfördes 

det så kallade STRIMS-projektet, Strategier för inlärning av moderna språk, och det kan sägas 

vara ett exempel på den typen av inhämtning av information. Under projektet satt elever ned i 

par och diskuterade texter som de läst, varpå diskussionerna spelades in. Dessa tänka högt-

protokoll visar vilka problemlösningsstrategier eleverna använde sig av och utifrån vilka 

referensramar de arbetade.
63

 

Vidare beskriverMolloy den urvalsprocess som för henne inte existerade när hon själv 

studerade till lärare på universitetsnivå. Att hindra elevernas deltagande i litteraturvalet kan 

utgöra en fara för kränkningar och uteslutande. Genom att erbjuda eleverna plats i diskussionen 

kan de bidra med värdefulla synpunkter och kritik mot litteraturval som annars riskerar att 

utestänga delar av klassen eller späda på schablonmässiga stereotypiseringar. En elev som 
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aktivt fått delta i urvalet av titlar ökar dessutom sin inre motivation, och lusten att läsa kan 

förankras i en kombination av rättfärdigande och litterär representation. Molloy beskriver 

Pierre Bourdieus uppfattning om att en persons smak är en produkt av ett komplicerat samspel 

mellan sociala faktorer. Dessa faktorer kan exempelvis vara klassbakgrund, utbildning, yrke, 

ålder, med flera. Genom att uttrycka vår smak beskriver vi människor indirekt vilka viär - och 

vilka vi inte är.
64

 En lärare som utestänger eleverna från att delta i litteraturvalet och sedan 

erbjuder texter där den hegemoniska normen står i fokus sänder alltså ett aktivt meddelande till 

den marginaliserade eleven; du är inte min eller skolans sort (du är inte intressant här). Det 

beslutet står i direkt strid mot lärarens uppdrag och skolans värdegrund. Det är ett implicit 

utestängande av andraspråkstalande elever. Dessa elever har samma rättigheter som 

förstaspråkstalarna, och bör representeras i samma utsträckning. 

2.3.2 Behovet av att uppmärksamma litteraturen som ett instrument för förtryck 

Svensklärarföreningens årsskrift från 2008 uppmanar den eftertänksamme svenskläraren att 

betrakta den litterära kanon som ett instrument för förtryck. Som Pierre Bourdieus och Michel 

Foucaults maktanalyser avslöjar kan kanon utmålas som ett verktyg för utövande av kulturell 

och symbolisk makt. Att välja kanoniserade svenska texter till en mångkulturell klass utan 

vidare eftertanke kan få oavsiktliga negativa effekter. Här följer exempel på vad man kan 

beakta när man gör sitt urval bland litteraturen - i eller utanför kanon.
65

 

Författarna Landmark & Wiklund har skrivit ett kapitel kallat "Idéer om världslitteratur", där 

de bryter ned begreppet världslitteratur, och hur lärare i dagens klassrum kan tänkas 

inkorporera litteratur som sägs representera hela världen. Bland annat föreslår de arbetssättet 

distant reading, att i motsats till närläsning av litteratur tillämpa ett slags översiktsläsning av en 

litterär kultur. För att göra den väldiga mängden av exempelvis svensk litteratur tillgänglig för 

andraspråkstalare kan man då konstruera uppgifter som mer syftar till att visa upp exempel och 

utdrag ur verk man finner vara representativa. Genom det arbetssättet kan läraren således 

erbjuda ytliga översiktskunskaper som sedan kan byggas vidare på av individen när hen skapat 

sig en uppfattning om den svenska litteraturen. Rent konkret innebär det att man höjer blicken 

från den enskilda texten, för att försöka urskilja de större sammanhang texten är en del av. 

Genom arbetssättet distant reading kan eleverna förhoppningsvis få insikter om att det de 

studerar är i ständig rörelse och utveckling.
66

Arbetssättet går även att tillämpa på elever med 

svenska som modersmål, då även de kan behöva en översikt över svensk och icke-svensk 
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skönlitteratur till en början. Detta erbjuder möjlighet att utveckla språkkunskaperna hos 

samtliga elever i klassen, samt träna dem på kritiskt tänkande och att se 

orsakssamband.Arbetssättet har dock kritiserats av somliga forskare, som kallar det för 

"snuttifiering" - och menar att det är vanskligt att endast läsa korta utdrag ur olika kanoniserade 

verk. Farhågan grundar sig i att eleverna på så vis får en fragmentarisk och förvrängd del av 

litteraturhistorien.
67

 

I arbetet med världslitteratur, det vill säga att undervisa en mångkulturell klass om litteratur 

från världens alla hörn, föreslår Landmark & Wiklund vad de väljer att kalla för kollektiv 

läsning. Med det menas att olika grupper av elever läser olika verk från olika länder, men som i 

grunden behandlar samma livsfrågor, teman, motiv eller strukturer. Verken kan även ha 

liknande karaktärer i sig.
68

 På så vis kan den elev som känner sig mer bekväm med en viss 

kultur få känna sig trygg i ett litteraturval som sedan ska förmedlas till övriga klassen. Här 

finns goda incitament för att få eleverna engagerade i en lustfylld läsning där man även kan 

känna att ens egen kultur är av värde.Landmark & Wiklund tar dock upp att man i det 

föreslagna arbetssättet inte ska lägga för stor press på sig själv som lärare - poänger görs att 

ingen lärare kan vara allvetande världslitteraturkännare. I stället föreslås att man som lärare får 

instruera och inspirera eleverna till att själva formulera frågeställningar till texten de läst. En 

annan problematik med arbetsättet är att utgångsläget inte är detsamma för elever från olika 

delar av världen, då alla kulturer har olika referensramar. Därför är det viktigt att man som 

lärare har kunskap om de aktuella utgångslägena för var och en i klassen.
69

 

Gunilla Molloy beskriver fler aspekter som inverkar på vår läsförståelse; tidspoker, kön, 

etnicitet. Hon tar upp exemplet Kejsaren av Portugallien av Selma Lagerlöf, där fadern i 

familjen blir tokig av längtan. Molloy menar att vi i dag ser annorlunda på galenskap mot när 

Lagerlöf skrev boken. Genom att läsa boken med en skolklass i dag kan nya tolkningar 

framträda. Likadant fungerar det när elever möter texter från nya kulturer. Molloy skriver att 

elever i ett mångkulturellt klassrum också kan visa oss nya perspektiv vid läsningen av äldre 

texter. Hon tar upp exemplet att bilden av Vår Herre även innefattar Allah, och att det troligen 

inte föresvävade Lagerlöf när hon skrev legenden Fågel Rödbröst.
70

 Det finns då goda 

möjligheter för att diskutera bakgrund och historia i elevernas hemkultur. Molloy påpekar att 

läraren bör vara öppen vid läsningen för ett mångkulturellt perspektiv som inte döljer 
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maktperspektivet - eftersom det i förlängningen handlar om vems röst som får höras i 

klassrummet. 

2.3.3 Att reproducera bilden av den Andre 

Landmark & Wiklund tar upp den vanskliga schablonförmedlingen av andra kultureri många 

1800-talsromaner skrivna i Europa. I romaner som Mörkrets hjärta av Joseph Conrad, och Kim 

av Rudyard Kipling (boken som ligger till grund för Disneys kända Djungelboken) möter 

läsaren kontinenten Afrika som en vild och ociviliserad landmassa där alla invånare ser 

likadana ut.
71

 Problemet med att använda ovanstående typ av litteratur i klassrummet är att man 

som lärare riskerar att reproducera stereotyper, och i sin tur utsätta somliga elever för 

kränkande kulturella stereotyper eller exotifiering genom sin undervisning. Landmark & 

Wiklund påpekar att det i dag finns en allmänt spridd bild av den Andre, där man gärna 

särskiljer icke-svenskar från etniska svenskar, i stället för att fokusera på det som förenar dem. 

Detta gäller särskilt människor och företeelser som kan förknippas med muslimsk kultur och 

religion. Den som behärskar språket besitter också makten jämfört med den som inte har 

språket i sin ägo. På så sätt skapas skeva maktpositioner, och dessa kan riskera att förstärkas via 

en svensklärares litteraturval.
72

 

Ulrika Tornberg skriver att studiet av andra kulturer kan innebära att möjligheten till 

meningsskapande inskränks. Hon varnar för att generaliseringar av kulturer kan leda till att 

elevers identiteter försvinner in i ett abstraherat "vi" eller "dem", där särarter och olikheter 

likriktas, och i slutändan kan undervisningen resultera i ett uteslutande av samtliga elever, 

eftersom ingen individ tillhör normen eller undantaget från normen reservationslöst. Den som 

klarar av att hålla sig neutral till "vi" och "dem" kan utveckla en kunskap om andra kulturer, 

men den kunskapen lär inte en elev att problematisera sin egen relation till den Andre. 

Kunskaperna, och den interkulturella förståelsen, stannar på nivån av ett rent kunskapsprov. 

För den elev som skiljer sig stort från klassrummets och stoffets norm föreligger en kraftig risk 

att känna sig exkluderad eller marginaliserad.
73

 

Ett tydligt exempel är romanen Gömda av Liza Marklund, som enligt Anne Heith är ett 

mindre bra val av sannberättelse i undervisningen, då den gestaltar en schablonmässig bild av 

blonda och blåögda individer som offer, och mörka män från muslimska länder som de 

"primitiva förövarna". Eleven som läser boken i svenskundervisningen riskerar att få 
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cementerade fördomar, alternativt kränkas av föreställningarna om deras familjeband och 

kulturer. Heith skriver: 

 

Det är förenklingen och renodlingen utifrån etnicitet och kulturell bakgrund som gör Gömda till 

en problematisk bok som inte lämpar sig för en empatisk läsart i skolsammanhang.
74

 
 

Heith påpekar även att berättelserna med sanningsanspråk ofta har en stark dragningskraft för 

eleverna, men att Gömdas historielöshet och stereotypiseringar direkt motverkar skolans 

värdegrund om demokratifostran och förmedlingen av alla människors lika värde.
75

 

2.3.4 Genrekunskap& berättarstrukturer 

I arbetet med skönlitteratur finns ännu en fallgrop i elevernas förtrogenhet med genrer och 

berättarstrukturer. Som tidigare illustrerat möter eleven Yusuf ett implicit motstånd när han 

läser En komikers uppväxt, eftersom han inte uppfattar att en av karaktärerna begår självmord i 

slutet av romanen.
76

 Berättelsens tidslinje förbigår Yusuf, då han inte är förtrogen med den här 

typen av berättarstruktur. Främst lutar sig den här färdigheten mot läsvana, inte mot 

interkulturell förståelse, men det är ändå en viktig del att beakta som lärare eftersom olika 

kulturer kan ha olika lästraditioner och där igenom har alla elever olika förutsättningar när det 

gäller genrekunskaper och berättarstrukturer. 

2.3.5 Sammanfattning 

Det här avsnittet har tagit upp några av de fallgropar och utmaningar som en lärare kan möta i 

arbetet med skönlitteratur i en mångkulturell klass. Det blir tydligt att lärarens uppgift är att 

syna stoffet utifrån möjliga diskrimineringsgrunder, eventuella inne- eller uteslutanden samt 

stereotypiseringar och exotifieringar, som annars riskerar att exkludera, såra och kränka 

individer i klassen. Det är också viktigt att fundera på vad eleverna har med sig när de kommer 

till klassrummet - både erfarenheter och läsvana. Tar man ovanstående förslag i beaktning kan 

man undvika att cementera schabloner och skapa andrafiering hos de elever som konfronteras 

med något nytt i litteraturen. 

 

2.4 Litteraturtips och textexempel 
I det här avsnittet söker jag presentera och diskutera olika skönlitterära texter som anlägger ett 

mångkulturperspektiv av något slag, och som den didaktiska forskningen lyft fram för att den 

passar att använda på gymnasienivå. Avsnittet behandlar både lyckade och mindre lyckade 

exempel på situationer där elever läst och funderat kring den här typen av litteratur. 
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Torill Strand berättarom en norsk-turkisk lärarstudent hon intervjuat gällande boken Frosten 

kom tidigt av Arne Svingen. Boken handlar om fem norska ungdomar med olika ursprung, som 

tillsammans upplever ett dramatiskt dygn. Studenten anser att boken fungerar mycket bra att 

läsa i en mångkulturell klass, eftersom den enligt henne erbjuder möjlighet till igenkänning och 

identifikation, och också möjlighet till inblick i andras liv samt kunskap om hur ungdomar 

lever i Norge i dag. Hon anser vidare att boken ger möjlighet att utveckla sin empatiförmåga. 

Eleven säger till Strand: 

 

[I] tillegg er boken svært realistisk og gir et godt speilbilde av dagens flerkulturelle samfunn som 

unge lever i. [---] Derfor vil jeg anbefalde den først och fremst for ungdommer. [---] Jag vil også 

anbefale den for voksne, specielt lærere som vil ha et enda større innblikk i ungdommenes liv.
77

 
 

Strand förtydligar att eleven ansett Frosten kom tidigt viktig för identitetsarbetet.
78

 Samtidigt 

finns det enligt forskaren en poäng med att romanen talar till den del av eleven som längtar 

tillbaka till hemlandet. Strand skriver att det rent principiellt är bättre att leva i sitt hemland och 

ha sin kultur, religion och sitt språk, än att exempelvis fly till ett annat land och tvingas byta ut 

dessa tryggheter. Hon skriver att man är främmande inför vilket annat land man än reser till. 

Genom att välja litteratur som behandlar hemlängtan kan man förmedla till eleven att det är 

normala känslor som har rätt att ta plats i vardagen.
79

 

Strand infogar även ett citat från en av sina intervjuade lärare gällande Jonas Hassen 

Khemiris Ett öga rött, där läraren Niklas har arbetat med boken i syftet att ge andraspråkselever 

relevant litteratur som kunde stärka dem i deras språkinlärning. Niklas motiverar valet med att 

romanen skulle ha ett tema som kan fånga elevernas uppmärksamhet och ge dem en positiv 

läsupplevelse, under tiden de lär sig det nya språket. Niklas avsikt var att eleverna skulle finna 

Ett öga rötts tematik intressant, och att litteraturen skulle vara anpassad till deras språkliga 

nivå, samtidigt som den utmanade dem i läsförståelsen. Han ville också att texten skulle få 

eleverna att reflektera och inferera andra texter de läst - det vill säga lägga in tidigare textuella 

upplevelser i den nya - vilket är en genomtänkt strategi för att engagera dessa elever.
80

 Strand 

anmärker att det dock finns ett behov av att kritiskt granska Khemiris stilistiska språkbruk och 

ordföljd, att problematisera detta tillsammans med eleverna för att undvika att förstärka 

schablonbilder av den andre.
81

Det går med andra ord inte att förbehållslöst ge eleverna denna 

                                                             
77 Strand, Litteratur i det flerkulturelle klasserommet - mangfold, migrasjon og muligheter, s. 12. 
78 ibid., s. 12. 
79 ibid., s. 15. 
80 Strand, Litteratur i det flerkulturelle klasserommet - mangfold, migrasjon og muligheter, s. 104. 
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bok, utan en ordentlig presentation och en introducerande problematisering krävs, och även en 

uppföljande diskussion efter läsningen. 

En annan bok som erbjuder motstånd för den elev som inte är van vid andra kulturer än den 

svenska är romanenEtt tillfälligt möte,skriven av den sydafrikanska författaren Nadine 

Gordimer. Romanen handlar till stor del om identitetsskapande och om hur relationer och 

situationer präglar oss. Forskaren Susanne Jämsvi tittar närmare påmöjligheten att använda 

texten i en skolklass. I boken väljer författaren medvetet att spela på sina kulturella kunskaper, 

och lämnar vissa arabiska uttryck oöversatta. Jämsvi beskriver det klyftiga draget som får 

läsaren att känna sig utesluten från den kulturella kontexten - just den känsla många 

andraspråkstalare dras med när de läser litteratur från Sverige.
82

 Arbetet med boken är passande 

för den lärare som vill vrida perspektiven och få en majoritet att reflektera över sina språkliga 

privilegier, samtidigt som den är relevant för att problematisera occidentalism - det begrepp 

som beskriver den stereotypa synen på västvärlden (då främst Europa, Förenta Staterna, 

Kanada och Australien). 

Vilhelm Mobergs utvandrarsvit får ett positivt betyg av Landmark & Wiklund när det 

kommer till att välja skönlitteratur som fyller många funktioner för identitetsskapandet hos 

andraspråkselever. De bedömer boken som engagerande och möjlig för en andraspråkselev att 

knyta an till. Författarna skriver även att böckerna om utvandrarna kan öka insikten om och 

förståelsen för det nya som både eleverna och bokens karaktärer möter, och att dessa insikter 

kan underlätta integrationen i en ny kultur- och språkmiljö.
83

 Forskarna skriver följande om 

anknytningen: ʺdetta har varit tydligt trots att man inte har delat samma erfarenheter, och tid 

och rum varit annorlunda. Känslomässigt har eleverna blivit starkt berörda av vad utvandrarna 

från Sverige upplevde för så länge sedanʺ.
84

 De tar även upp att genom att läsaren får följa 

karaktärerna under en längre tid, kan läsaren också sätta sig in i hur karaktärernas liv påverkas 

av de beslut de fattar. 

I sin undervisning har författarna använt Mobergs svit för att utveckla språket hos sina 

andraspråkselever, och som ett exempel på dialektala variationer - något som författarna 

poängterar passar väl in i en klass som läser Svenska som andraspråk B på gymnasiet. 

Böckerna bör således fungera även inom kursen Svenska B.
85

 Vill en lärare expandera svitens 

tema så finns det material som har nytolkat och reproducerar innehållet. Landmark & Wiklund 

                                                             
82 Jämsvi, "Språk, identitet och den koloniala närvarons komplexitet i Ett tillfälligt möte", Språk och gräns/er - om 
språk och identitetsskapande i några skönlitterära verk, s. 70-74. 
83 Landmark & Wiklund, Litteraturen, språket, världen - andraspråksperspektiv på litteraturundervisning, s. 36. 
84ibid., s. 36. 
85Landmark & Wiklund, Litteraturen, språket, världen - andraspråksperspektiv på litteraturundervisning., s. 40. 
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ger exempel på hur Utvandrarna gjorts om till en teateruppsättning där rollerna innehas av 

andraspråkstalare med ett förflutet i flykt. De tillåts använda sina modersmål på scen, och 

dramatikern Farnaz Arbabi som satt upp tolkningen har utvidgat berättelsens innehåll till att bli 

en global historia som knyter an till alla människor oavsett ursprung.
86

 Teatern utgör ett 

exempel på en gestaltning som öppnar upp för många fler typer av människor att samlas kring 

och engageras av frågor om migration som passar det mångkulturella klassrummet. Ett annat 

alternativ kan vara att klä av karaktärerna alla attribut som beskriver etnicitet, kön, ålder och 

andra identitetsgrunder, för att utmana eleverna att gestalta eller omtolka dem till andra 

framställningar. 

Ett exempel på en text som använts för den kritiska närläsning som Magnus Persson 

förespråkar är Kalla det vad fan du vill av Marjaneh Bakhtiari, som används i ett projekt Torill 

Strand studerat. Boken handlar om en familj som kommit till Sverige från Iran, och om de 

kulturkrockar som de möter, samt de invecklade problem som uppstår när familjemedlemmarna 

söker nya relationer.
87

 Gruppen med elever som läst boken lyfter fram de problem som familjen 

stöter på när de vill lära sig det främmande språket svenska. Eleverna tar även upp de 

schablonmässiga framställningarna av svenska karaktärer i boken, där författaren framhävt 

starka stereotyper för att infoga humor och karikatyrer i berättelsen. Strand beskriver hur 

eleverna reflekterar över både svenskarnas och invandrarnas förhållningssätt till integrering, 

och hur de kommer vidare på metanivå i sina funderingar. Såhär resonerade eleverna: 

 

Kalla det vad fan du vill viser fram dumskapen og generaliseringa som ligg i dei svenske figurane 

sine behov for å få stadfesta fordomane sine om dei andre, innvandrarane. Det blir lett for lesaren 

å kritisere denne einsidige oppfatninga av verda. Då vi las om Panthea si leiting etter det svenske, 

blir dette av ein eller annan grunn ei positiv haldning, noko som demonstrerer vilje til å tilpasse 

seg. Om ein set desse to opp mot kvarandre, er det tydeleg å sjå at Panthea sitt prosjekt og 

svenskane i boka sitt prosjekt er skremmande like. Så kvifor er oppfatninga vår så annleis? Ein 

kan tenkje seg at fordomane våre om innvandrarar som ikkje ønskjer eller gjer noko sjølve for å 

få innpass i vårt - det vestlege - speler inn i vår tolkning.
88

 
 

Då den framställer flera av karaktärerna på ett stereotypt och karikatyrmässigt vis, kan 

Marjaneh Bakhtiaris Kalla det vad fan du vill ses som en olämplig berättelse att ge 

gymnasieungdomar, men den undervisningssituation som Strand lyfter fram är ett exempel på 

hur fel text kan användas på rätt sätt. Dessutom är det främst de svenska karaktärerna som 

framställs som enkelspåriga, vilket gereleverna en möjlighet att fundera analytiskt kring 

författarens avsikter. Elevernas uppgift blev i Strands studie att kritiskt granska och analysera 
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bokens karaktärer och de underliggande meningarna. De fann flera budskap, och flera 

tvivelaktiga karaktärssammansättningar. Dessutom lyckades de dyka ned till en djup nivå, och 

applicerade ett metaperspektiv på sina egna reflektioner. 

Den av Gunilla Molloy intervjuade eleven Yusuf har även läst två andra böcker under 

svensklektionerna. Hon frågar ut honom om den litteratur han läst, vilket varit En komikers 

uppväxt  av Jonas Gardell, Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren, och Tjuven och hundarna 

av Naguib Mahfouz. Yusuf uttrycker starka upplevelser när det gäller de första böckerna, men 

säger att det riktigt starka intrycket kom av att läsa Tjuven och hundarna. I den kan Yusuf 

känna igen sig i de platser som författaren beskriver: 

 

Det var att ... jag har varit på alla de här ställena som han... eftersom det här är Kairo och vi åker till 

Kairo vartannat år... så var jag på de här ställen som han i boken, huvudpersonen. Och eftersom det 

här var efter andra världskriget då, 1945, så ser man att det har förändrats mycket på femtifem år. 

Därför är det väldigt roligt att läsa den.
89

 
 

Yusuf uttrycker starkast vurm för den bok som han själv kan identifiera sig närmast med. Han 

känner igen sig i platserna, och kanske även i kulturen som omger huvudpersonen i boken. 

Lena Kåreland föreslår att man som lärare med enkelhet kan vända sig till afrikanska 

dilemmasagor, eftersom dessa är mer tematiska än schablonmässiga i sitt innehåll. De fokuserar 

främst på relationer, och många gånger är karaktärerna placerade i djur som agerar som 

människor.
90

 Genom att låta berättelsens invånare gestaltas via djur bryter man loss läsaren ur 

på förhand bestämda uppfattningar och stereotyper om olika nationaliteter och attribut. 

Torill Strand skriver i Litteratur i det flerkulturelle klasserommet att arbetet med romanen 

Svart elfenbenav Arne Svingen hjälpte hennes elever att öka förståelsen för hur det kan vara att 

komma som främmande till ett nytt land. Romanen handlar om en norsk pojke med ursprung 

från Liberia, och en liberisk pojke som bott i Norge under tre-fyra år. De båda åker tillsammans 

tillbaka till Liberia för att hitta den ene pojkens mamma.
91

 Eleverna som läst romanen kunde 

identifiera sig med den andra pojkens känslor av att stå inför en helt annan kultur, och en 

främmande nation och miljö.
92

 Genom att utgångspunkten var en norsk pojkes berättarsyn 

kunde eleverna i klassen närma sig en djupare förståelse för den här typen av fysiska och 

själsliga resa. Tre av eleverna intervjuades av Strand, och sade då att romanen hjälpt dem att se 

                                                             
89 Molloy, Gunilla, Läraren, litteraturen, eleven - en studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet, 2002, s. 
142. 
90 Kåreland, Läs bör man...? - den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, s. 52. 
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den Andres perspektiv. Både Utvandrar-sviten och Svart elfenben tar ett nordiskt perspektiv på 

utvandring, och kan vara effektfulla val till de elever som möter många invandrare i sin vardag. 

2.4.1 Sammanfattning 

Det här avsnittet har lyft några titlar som behandlar flykt eller utanförskap.Flera av titlarna 

behandlar också integrering och kulturkrockar. Källorna redogör för vad som hänt när elever 

läst dessa böcker, och hur deras tankegångar och reflektioner sett ut. Slutsatsen visar att det 

krävs en finkalibrering mellan läsförståelse och interkulturell förståelse, för att en elev ska 

kunna läsa böcker som tar upp kulturella inslag av främmande karaktär. Elever som känner 

igen sig i en miljö ökar sitt engagemang i berättelsen och kan med enkelhet ta sig igenom en 

hel berättelse, och dessutom lära sig många nya saker genom läsningen. Elever som ställer sig 

främmande till den miljö som målas upp i boken behöver hjälp att knyta an till de kulturella 

aspekter som de inte förstår.En grupp elever som läser en schabloniserande berättelse utan 

kritiska glasögon riskerar att inombords cementera stereotyper och nedlåtande fördomar om 

andra människor. En sådan händelse står i direkt motpol till gymnasieskolans normer och 

värdegrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

3. Diskussionskapitel 
Den här uppsatsen har undersökt vilka faktorer den didaktiska forskningen lyft som spelar in på 

andraspråkselevers förståelse av den skönlitteratur de läser inom svenskämnet. Uppsatsen har 

också tittat närmare på vad skönlitteraturen gör för identitetsformeringen, och vilken sorts 

litteratur som kan hjälpa eller riskerar att stjälpa den här processen. Texten har avrundats med 

specifika exempel på skönlitteratur och vad som hänt när andraspråkselever läst dessa. 

3.1 Sammanfattande analys av källorna 
Källorna i den här uppsatsen har visat att andraspråkstalarens läsförståelse beror mycket på 

interkulturell förståelse och kunskap. De har också givit ett stort uppslag kring hur man som 

lärare kan stötta eleverna, och gynna ett öppet och identitetsutvecklande diskussionsklimat. 

Källorna understryker även att det är viktigt som lärare att försöka släppa på undervisningens 

konventioner och att våga tänka annorlunda. Genom att värdera och prioritera annorlunda kan 

en lärare inkludera fler elever och kulturer. En källa som varit värdefull i det avseendet är 

Landmark & Wiklund, och de skriver sammanfattningsvis följande om 

litteraturundervisningen: 

 

Det krävs erfarna lärare som behärskar sina ämnen och som noggrant planerar och utvärderar sin 

undervisning. Det är viktigt att ha insikt om elevernas olika utgångslägen för att kunna närma sig 

elever från olika kulturer i ett boksamtal och att kunna bekräfta deras erfarenheter [...]. Att utgå 

ifrån att eleverna har samma förförståelse som elever födda i Sverige, kan bli mycket fel. Att 

däremot söka insikt om universella likheter och olikheter och att genom sådan insikt nå förståelse 

för förhållanden i skilda delar av världen är väsentligt.
93

 
 

Precis som Gy11 föreskriver att främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas, anser 

Landmark & Wiklund att öppen diskussion och aktiva insatser kan motverka stereotyper och 

fördomar.Det blir således lärarens dilemma; att våga beröra de svårare ämnena. Genom att 

lämna integration, kulturkrockar och fördomar vind för våg i elevernas sinnen riskerar läraren 

att förstärka stereotyper via den litteratur som läses i klassrummet. Att uppmuntra eleverna till 

att vidga sina vyer, och att ifrågasätta det som läses, kan motverka stereotypiseringar och alla 

de fallgropar som den postkoloniala teorin uppmärksammar. Postkolonialismens företrädare 

Said beskriver dessafaror som bland andra dikotomin vi & dem, beskrivningen av den Andre 

och andrafiering, allihop vilka kan uppstå hos förstaspråkselever i mötet med illa vald 

skönlitteratur.
94

 

Källorna påtalar även ett annat problem, nämligen att man som lärare kan riskera att lägga 

en berättelse för nära eleven, och att eleven då kan reagera med motstånd i syfte att skydda sig 
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40 
 

själv från obehagliga minnen av tidigare erfarenheter. Således behöver läraren använda sina så 

kallade känselspröt och med hjälp av dessa avgöra i vilken utsträckning eleverna i klassen 

klarar av en viss historia. Det är den motsatta problematiken mot att inte ta i frågan alls - att 

riskera att göra "för mycket" - och det är en ständig balansgång. I det här fallet kan Mobergs 

utvandrarsvit utgöra ett exempel på en text som fungerar att använda där en gammal berättelse 

fortfarande är aktuell för det mångkulturella klassrummet. Skeenden som karaktärerna 

genomgår kan likna den situation som nyanlända elever som kommit på flykt befinner sig i, 

men högst troligen handlar det då om paralleller och inte om direkta avbildningar. 

Förutsättningarna både för flykten och svårigheterna i hemlandet är ofta skilda mellan Mobergs 

utvandrare och dagens nyanlända flyktingar. Böckerna kan väcka intresse för ett helt 

arbetsmoment baserat på frågorna: vad hände när svenskarna utvandrade? och hur fick de det 

när de kommit fram? I många av fallen blev det kanske inte den solskenssaga som karaktärerna 

väntat sig när de klev ombord på skeppen som skulle föra dem till det förlovade landet. Ett 

arbetssätt kan ta utgångspunkt i Mobergs böcker, för att sedan handla om att undersöka hur det 

gick för de riktiga människor som migrerade från Sverige under 1800-talet. 

Genom att problematisera det som läses kan lärarenanvända de flesta titlar inom 

svenskämnet. Källorna i den här uppsatsen kritiserar användandet av boken Gömda som 

litteraturläsning.
95

 Baserat på Magnus Perssons tanke om att kritisk läsning av skönlitteratur har 

för liten plats i klassrummet, anser jag att även Gömda går att använda som stoff i 

undervisningen. Boken bör då systematiskt analyseras utifrån stereotyper, nidbilder och 

andrafiering - på så sätt tjänar den ett gott syfte till djupare analytiska möjligheter. 

Källorna har inte tagit lärarens potentiella privilegier i beaktning, förmodligen eftersom 

ingen av dem utom Litteraturen, språket, världen anlägger ett postkolonialt perspektiv. 

Landmark & Wiklund säger sig ha för avsikt att problematisera och relativisera hierarkier som 

impliceras av begreppet "invandrarlitteratur" - det vill säga litteratur där ett "vi" ställs upp mot 

ett "dom".
96

 I övrigt finns inga explicita anspråk på postkolonial teori, och källorna går därmed 

miste om att problematisera lärarens eventuella privilegier, och hur det kan påverka 

klassrummet och de enskilda eleverna.Som lärare finns det, menar jag, fog för att 

problematisera sin egen ställning i klassrummet. Vad representerar jag i egenskap av lärare? 

Vilka privilegier bär jag på? I vilka frågor har mina elever ett tolkningsföreträde framför mig? 

Finns det tillfällen då jag bör avstå från att spekulera i ett ämne, för att inte riskera att kränka en 

elev med mina (omedvetna) fördomar eller förutfattade meningar?Även eleverna sitter på olika 
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privilegier i förhållande till varandra. Hur behöver jag som lärare anpassa mig till 

klassrummetsmaktordningar och förtryck? Dessa frågeställningar kan underlätta för läraren att 

identifiera utanförskap och andrafiering. 

I den här uppsatsen har den postkoloniala teorin i stor utsträckning tjänat till att framhäva 

syftet med representation inom litteraturundervisningen. Elever har behov av att känna sig 

representerade i litteraturen som läses, men också att deras kultur får ta plats inom ramarna för 

undervisningen i klassrummet.Den postkoloniala teorin uttrycker också problematiken med att 

som lärare konstruera bilden av den Andre.
97

Nödvändigheten att granska stoff och arbetssätt 

utifrån den postkoloniala aspekten är väsentligt för att undvika kränkningar och i stället gynna 

representation.
98

 En elev vars kultur utestängs från klassrummet upplever ofta att hen inte är 

värdefull nog att inkluderas med de övriga eleverna. Som lärare är det viktigt att tänka på vilka 

signaler man sänder ut. Genom att öka sina kunskaper om det postkoloniala perspektivet kan 

man undvika fallgropar som späder på andrafiering eller exotifiering. Nordenmark & Rosén 

skriver följande om möjligheterna med att undervisa medvetet utifrån ovan nämnda grunder: 

 

Att arbeta utifrån ett kritiskt förhållningssätt innebär att lära sig om förtryck och vad det innebär 

att motverka förtryck, men också på vilket sätt man kan arbeta för en förändring. Tyngdpunkten 

ligger på kunskap och handling.
99

 
 

De skriver även att den här förändringen startar i kunskapen om förtryck. Den normkritiska 

didaktiken innebär att man som lärare blir medveten om att vissa grupper privilegieras, och att 

sedan kunna genomskåda de processer som gör att förtrycket osynliggörs.
100

När även eleverna 

har den här insikten kan de stärka sitt motstånd mot potentiella förtryck, och slutligen kan en 

skolklass gemensamt inkludera varandra i undervisningen och de sociala sammanhangen.Jag 

anser att kärnan i den här uppsatsen handlar om människovärde, och kontentan blir då slutligen 

en fråga om lärarens värdegrund och människosyn. 

 

3.2 Hur kan läraren implementera föreslagna arbetssätt? 
En heltidsanställd lärare kan till en början ha svårt att finna tiden till att lägga om sitt arbetssätt, 

och synen på vilken skönlitteratur som ska läsas (och hur den kan läsas). Jag föreslår att den 

realistiska vägen för att uppnå de lärosituationer som uppsatsen förespråkar är att addera en 

analysmodell, eller en bok i taget. Genom att fokusera på en klass man som lärare har god 
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uppfattning om, finns det större chans att ett litteraturval av ny karaktär träffar rätt. Uppsatsen 

har som bekant beskrivit hur det som lärare är viktigt att vara medveten om sina elevers olika 

utgångspunkter och erfarenheter, och väljer man då att placera ett nytt litteraturval i handen på 

en klass man känner sig förtrogen med, kan man som lärare hoppa över det mödosamma steget 

att identifiera klassens olika behov först. Det som återstår att göra för läraren blir då att syna 

verket utifrån den specifika klassens förutsättningar. Man kan även låta eleverna vara med och 

själva påverka litteraturvalet. En nackdel med arbetssättet som framhävs i uppsatsen är således 

tids- och erfarenhetsaspekten; det kan vara svårt att som ovan och/eller överbelastad lärare 

lägga om sina rutiner och uppfattningar. En motivator kan då vara både belöningen som 

kommer av att samtliga elever känner sig inkluderade i undervisningen, men också att 

Skolverket stipulerar att skolan ska verka för inkludering av alla eleveroch att deras 

erfarenheter ska synliggöras. Det är således i slutändan en del av vår plikt som svensklärare att 

rättvist förmedla annan skönlitteratur än den traditionellt västerländska kanon. 

Ett arbetssätt som kan vara särskilt fördelaktigt för dessa aspekter är ett där läraren 

dekonstruerar föreställningar om dikotomin occidentalism och orientalism. Förslagsvis kan 

man arbeta med textutdrag ut Mörkrets Hjärta eller Gömda, som då kan utgöra grund för 

diskussioner om fördomar, eller analytiska diskussioner om hur man kan läsa texter som 

riskerar att öka främlingsfientligheten. Att arbeta med problematiska texter genom kritisk 

närläsning kan vara ett lyckat anslag, om man som lärare anser att klassen i fråga kan hantera 

den analystiska nivå som då krävs. 

Ett annat förslag är att öka samarbetet med Svenska som andraspråks-lärarna, då dessa 

säkerligen sitter på mycket erfarenheter och stoff för läsning. Genom att söka stöd hos varandra 

kan ett ömsesidigt utbyte uppstå, där läraren med många andraspråkstalare i sin klass kan få 

utökade insikter om elevernas förmågor och svårigheter. Dessutom finns det fog för att upprätta 

kontakt även med lärare för förberedelseklasser, då dessa förmodligen har mycket material och 

förslag på arbetssätt kring litteratur. 

Boken Lika värde, lika villkor? erbjuder djuplodade samhällsanalyser presenterade på ett 

lättillgängligt sätt, och den kan tjäna som en introduktion till normkritiskt tänkande för den 

lärare eller pedagog som önskar öka sitt medvetande om förtryck och diskrimineringsgrunder. 

Ett sista förslag är att som lärare läsa hela bokenLitteraturen, språket, världen, då den 

problematiserar den litteratursyn och det västerländska fokuset vi tenderar att ha i den svenska 

skolan. I boken finns även fler arbetssätt, och den har många intersektionella förslag med fokus 

på etnicitet, men samtidigt med bra fördelning över kön och ålder. Intersektionell teori står här 

för synliggörandet av olika diskrimineringsgrunder baserat på kön, könsuttryck, ålder, etnicitet, 
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funktionsvariation, med flera.BokenLitteraturen, språket, världen har varit bärande för den här 

uppsatsen, och kanske även för forskningsläget för det gällande ämnet. 

3.3 Luckor i forskningen 
Under 2015 sökte 70 384 barn, varav 35 569 ensamkommande barn, asyl i Sverige. Hittills 

under 2016 har 3 794 ensamkommande barn och 8 568 barn i familj ansökt om asyl hos 

Migrationsverket.
101

 Tillsammans utgör de en siffra på 78 952 minderåriga nyanlända. Under 

2015 beviljades totalt 9 349 barn asyl i Sverige, och hittills under 2016 är motsvarande siffra 3 

794.
102

 Totalt uppgår siffran nyanlända barn som beviljats asyl i Sverige under 2015 fram till i 

dag till 13 143 stycken, det är således ännu tio tusentals barn som fortfarande väntar på beslut. 

Under de kommande åren ska de barn som får asyl slussas in i det svenska skolsystemet, och 

alla ska de läsa svenska som ett av sina grundämnen. 

Forskningen rörande läsning av mångkulturell skönlitteratur i svenskämnet är skral. För att 

hitta källor har jag tvingats vända mig till Svenska som andraspråks-forskningen. Landmark & 

Wiklund utgör det enda exemplet på forskning som givit andraspråksperspektiv på 

litteraturundervisningen i svenskämnet.Det kan ta tid innan nya samhällsfenomen upptäcks av 

forskare och de ser behovet av forskning inom sina intressesfärer, därmed får svensklärarna i 

det mångkulturella klassrummet tills vidare finna sina egna strategier för inkludering.På sikt 

bör dock forskningen komma ikapp samhällsutvecklingen på det här området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
101 http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande-i-sverige/ensamkommande-barn/. 
102 Migrationsverket, Avgjorda asylärenden beslutade av Migrationsverket, 2015 samt 2016. 
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Länkar: 

Migrationsverkets sammanställning av ensamkommande barn 2015: 

http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande-i-sverige/ensamkommande-barn/. 

 

Ämnesplan för Svenska 1: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sve?tos=gy&subjectCode=SVE&lang=sv&courseCode=SVE

SVE01#anchor_SVESVE01. 

 


