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Abstract 

Title: The whole worlds fiction?: A discourse analysis of teachers’ approach to fiction 

from outside of Europe 

 

This study investigates teaching of fiction from outside of the Western world. The study 

was conducted via a discourse analysis of five semi structured interviews with upper 

secondary school teachers in Swedish language and literature. The aim is to describe 

how the discourse of fiction from outside of the Western world is depicted by the 

teachers’ dictums about literature in general and their own teaching of literature. This is 

done by adapting Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s theoretical conception of signs, 

floating signifier, moment, articulation, chains of equivalence and subject position 

along with the pedagogical conceptions inclusion, integration and exclusion. The result 

shows that the signs “cultures” and “knowledges” were central in the discourse. The 

signs had the character of floating signifiers, due to the difference in the teachers’ 

statements. The chains of equivalence showed that fiction from outside of the Western 

world often was associated with negativity while the European and western fiction often 

where given a more positive approach. A majority of the teachers’ approach was further 

characterized by exclusion of fiction from outside the Western world, even though an 

individual teacher’s approach were characterized by inclusion. Based on the results, we 

also claim that the discourse concerning fiction from outside of the Western world in 

the Swedish subject is in a state of change, since the discourse in general was 

characterized by instability. 

 

Key words: discourse, fiction from outside of the Western world, inclusion, integration, 

exclusion, teaching literature, teachers in the Swedish language, upper secondary school 
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1 Inledning 

 

Amir ville där på plats ställa Max till svars för hela  västvärldens perspektiv på 

historieskrivning. Han motsatte sig den optimistiska berättelsens framsteg, välstånd och 

frihet med enbart västerländska aktörer. 

            Barnen får ingen historieundervisning, dom berövas rätten att veta, hade Amir sagt 

till Panthea och börjat bläddra i Shervins historiebok en sista gång. 

”Ja, alltså jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Dom går i högstadiet och… Vi gör 

så gott vi kan. Men det är svårt att hinna med hela världshistorien.”                            

Bakhtiari 2006:148–149 

 

Utdraget är hämtat ur Kalla det vad fan du vill av Marjaneh Bakhtiari (2006) och 

skildrar hur viktiga frågor om representation och mångfald i undervisning kan vara för 

en enskild person. Forskning visar, i likhet med läraren som Amir ifrågasätter, att även 

svensklärare prioriterar europeisk, västerländsk och nationell kanon i 

litteraturundervisningen (Brink 2006:156). Samtidigt marginaliseras litteratur som 

överskrider dessa litteraturer (Ibid.). Västerländsk och nationell kanon får stor plats i 

gymnasieskolans svenskundervisning, samtidigt som den icke västerländska 

skönlitteraturens position är mindre utforskad.  

 Värdegrunden för gymnasieskolan är övergripande för hela skolans verksamhet och 

beskriver värden som skolan ska förmedla och genomsyras av. Värdegrunden beskriver 

följande: 

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

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

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

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

Skolverket 2011a:5 

 

Skolan har därmed ett ansvar för elevers utveckling i fråga om förståelse för kulturell 

mångfald, vilket även gäller svensklärare. Syftet för svenskämnet beskriver, i enlighet 

med värdegrundsformuleringarna, att undervisningen beträffande skönlitteratur ska ge 

elever möjligheter till att utveckla kunskaper om ”centrala svenska och internationella 

skönlitterära verk och författarskap” samt att eleverna ska få utveckla en ”[f]örmåga att 

läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade 

av såväl kvinnor som män” (Skolverket 2011a:161). Svensklärarens ansvar innebär 
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därmed att ta in skönlitteratur från olika kulturer, samtidigt som det inte är explicit 

utskrivet vilka kulturer det är som åsyftas. Skönlitteratur har en potential att skildra 

olika perspektiv och höra olika människors röster, något som är relevant i dagens skola. 

Därmed är det centralt att undersöka den större frågan om det Amir letar efter i 

historieboken, nämligen hur lärare förhåller sig till undervisning utifrån ett 

internationellt perspektiv.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån semistrukturerade intervjuer med fokus på skönlitterärt 

urval i undervisningen beskriva och analysera hur svensklärare talar om och förhåller 

sig till icke västerländsk skönlitteratur. Frågeställningarna är: 

 

 Utifrån lärarnas utsagor om sin litteraturundervisning, hur artikuleras diskursen 

om icke västerländsk skönlitteratur? 

o Karaktäriseras diskursen av inkluderande, integrerande eller 

exkluderande förhållningssätt till icke västerländsk skönlitteratur? 

 

2 Bakgrund 

Med beaktande av svenskämnets historiska utveckling är det inte konstigt att urvalet av 

skönlitteratur i undervisningen fortfarande i hög grad omfattar en rad bestämda verk 

(Henrik Román & Jörgen Mattlar 2012:283). För att få en bakgrund till vilken litteratur 

som har använts i svenskämnet redogör vi i detta avsnitt för historiskt centrala 

strömningar och idéer om skönlitteraturens plats i undervisningen. Vi beskriver även 

vad dagens ämnesplan med tillhörande kommentarmaterial säger om urval av 

skönlitteratur från olika platser i världen. Avslutningsvis ges även en kort bakgrund till 

diskussionen om kanon.  

 

2.1  Skönlitteratur i svenskämnet 

Frågan om vad elever ska läsa i svenskundervisningen har diskuterats på olika sätt 

under skolans utveckling. Under 1800-talet omfattade litteraturundervisningen främst 

religiösa och nationalistiska texter som var menade att knyta an till fosterlandskänslan 

(Román & Mattlar 2012:271–273), vilket i flera avseenden speglade de nationalistiska 

ideologierna som präglade samhället. Dessa strömningar fortsatte in på 1900-talet och 
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författare som Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam var ofta återkommande i 

undervisningen eftersom författarna ”betonade kärleken till hembygden och 

fosterlandet” (2012:275). 

 Under mitten av 1900-talet skedde ett flertal förändringar i debatten om 

skönlitteraturens roll i undervisningen. Enligt 1946 års skolkommission skulle 

litteraturundervisningen präglas av verklighetsanknytning, och syftet var att eleverna 

skulle utveckla självständighet och estetisk medvetenhet i förhållande till 

skönlitteraturen (2012:277). I läroplanen från 1962 fick dock det estetiska idealet 

mindre utrymme vilket bemöttes av kritiker som menade att ämnet hade blivit tekniskt, 

instrumentellt och alienerande, samt att undervisningen tydligare borde utgå från 

elevernas egna erfarenheter. Kritikerna menade även att undervisningen skulle utgå från 

”relevant litteratur insatt i ett större sammanhang”, och därmed syfta till att fostra elever 

till engagerade samhällsförändrare (2012:278). 

 Under 1970- och 1980-talen blev skönlitteraturens plats i skolan ”i hög grad en fråga 

om kultur” (2012:278–279). Diskussioner mellan personer som förespråkade 

populärkultur, finkultur eller att litteraturundervisningen borde utgå från svenska 

klassiker upptog debatten. Förespråkare för finkultur och svenska klassiker påpekade att 

det fanns ett behov av en litterär skolkanon med obligatoriska verk (2012:279) – en 

diskussion som har fortsatt in på 1990- och 2000-talen. I läroplanen från 1994 syns både 

idéer som förespråkade styrning av urvalet och de som förespråkade tolkningsfrihet, 

eftersom det dels framgick att undervisningen skulle omfatta ”skönlitteratur i skilda 

former från olika tider och kulturer”, och dels ”centrala svenska, nordiska och 

internationella verk” (Skolverket 2000). I läroplanen från 1994 fanns följaktligen 

riktlinjer samtidigt som det inte var specificerat vilken skönlitteratur som skulle ingå i 

undervisningen, en tendens som fortfarande inbegrips i dagens läroplan.  

 

2.2  Styrdokumenten och skönlitteraturen idag  

I ämnesplanen för svenska från 2011 års läroplan för gymnasieskolan, är syftet följande: 

 

Undervisningen ska [...] leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur 

[...] som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, 

tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för 

nya perspektiv. 

Skolverket 2011a:160 
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Ämnesplanen ger även delvis riktlinjer i fråga om urvalet av skönlitteratur i 

undervisningen och beskriver att det handlar om ”skönlitteratur från olika tider och 

kulturer författade av såväl kvinnor som män” (2011a:161). I kommentarmaterialet till 

ämnesplanen har Skolverket samtidigt valt att poängtera att urvalet av skönlitteratur inte 

är reglerat (Skolverket 2011b:1). Detta tydliggör att läraren både ges frihet och ramar 

för att använda skönlitterära verk i undervisningen.  

 

2.3  Om kanon 

Som vi beskrev ovan i avsnittet om svenskämnets historiska utveckling, har det funnits 

både riktlinjer och frihet i att som lärare bestämma över urvalet i undervisningen. 

Kanonbegreppet är dock fortfarande relevant att diskutera i en studie som denna, då det 

ofta funnits och fortfarande finns röster som förespråkar en att en viss samling verk ska 

ingå i undervisningen för ämnet. Kanon som en självklar samling skönlitterära verk är 

ett omdebatterat fenomen. Katarina Leppänen och Mikela Lundahl (2009) skriver i 

Kanon ifrågasatt dels om röster som menar att kanon innebär ”ett bakåtsträvande försök 

att bibehålla hegemonin (och makten) i en föränderlig värld” och att ett ifrågasättande 

av kanon är ”radikalt nytänkande, postmodernt och ickehierarkiskt” (2009:7). Samtidigt 

menar andra att en nationell eller västerländsk kanon är central för bevarandet av 

kulturarv och att det vore missunnsamt ”att överge denna samlade vishet, denna litterära 

och filosofiska essens, evolutionärt framvuxen” (2009:7). Dessa motstridigheter är 

tydliga i sak, och det centrala enligt Leppänen och Lundahl är inte att förkasta någon av 

rösterna, utan att hitta ett normkritiskt och reflekterande sätt att förhålla sig till samt 

omförhandla kanon (2009:7). 

 Problemet med den västerländska kanon är att den är marginaliserande på grund av 

att den i hög grad ”domineras av ett mycket begränsat antal [vita] män i högre 

samhällsposition” (2009:7–8). Leppänen och Lundahl skriver att: ”På varje kanoniserad 

text går det oräkneliga antal uteslutna, bortglömda och tystade texter” (2009:17).  Den 

västerländska kanon är således inte representativ i förhållande till hur dagens 

globaliserade, interkulturella samhälle ser ut. 

 Det ligger en komplexitet i att konstatera att en västerländsk kanon, eller någon 

kanon för den delen, i alla sammanhang har en fast position eller betydelse. Vad som 

ingår i kanon är föränderligt och nya verk tillkommer utifrån samtida estetiska och 

filosofiska ideal (Leppänen & Lundahl 2009:15). Kanon kan därmed förstås som en 

ständigt rörlig produkt av sin samtid – åtminstone i teorin. Det problematiska är att den 
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västerländska kanon ter sig allt mer seglivad i praktiken eftersom vissa litteraturer tas 

för givna samtidigt som andra utesluts och marginaliseras. En sådan praktik kan till 

exempel vara gymnasiets litteraturundervisning ”[e]ftersom kanon delvis är resultatet av 

just dessa praktiker” (2009:15).  

 Vidare kan ett sätt att diskutera kanon vara genom att belysa dess inneboende 

föreställning om kvalitet, och förgivettagandet om att vissa verk är viktigare än andra. 

Lundahl (2009) skriver i Kanon och demokrati att det är centralt att undersöka och 

ifrågasätta den egna synen på kvalitet, eftersom den ofta är ”determinerad utifrån en 

föreställning om normalitet” (2009:48). Hur svensklärare förhåller sig till och tillskriver 

vissa skönlitterära verk specifika betydelser, leder till att de ges olika utrymme i 

undervisningen vilket är relevant att synliggöra. 

 

3 Tidigare forskning 

För att placera vår studie i ett forskningssammanhang presenterar vi nedan ett antal 

studier som undersöker lärares förhållningssätt till skönlitteratur i 

svenskundervisningen. 

 Läraren har i arbetet med skönlitterära texter i undervisningen en central position. 

Det blir därmed relevant att undersöka vilken skönlitteratur lärarna väljer att undervisa 

om och hur de förhåller sig till den. Lars Brink (2006) presenterar i Konsensus om 

kanon? sin enkätstudie där litteraturvetare, litteraturvetare som arbetade på 

ämneslärarutbildningen och gymnasielärare i svenska deltog. Studien fokuserar på 

”skillnader i inställning t.ex. till svensk litteratur i jämförelse med allmän litteratur, till 

västerlandets litteratur i jämförelse med världslitteratur i vidare mening eller till samtida 

litteratur i förhållande till en litteraturhistorisk kanon” (2006:153). Resultaten visar att 

samtliga lärargrupper värdesätter ”västerlandets kanon” (ex. Kafka, Sapfo, Shakespeare) 

högst, följt av ett ”brett nationellt kulturarv” (ex. Moa Martinsson, Moberg, Fogelström) 

och ”vår nationella kanon” (ex. Stiernhielm, Lenngren, Strindberg), samtidigt som 

”världslitteratur som överskrider västerlandets kanon” värderades relativt lågt, och 

ungefär hälften av lärarna valde bort denna kategori (2006:156). 

 Stefan Lundström (2007) undersöker i sin avhandling Textens väg varför specifika 

fiktionstexter används i svenskundervisningen. Utifrån olika metoder försöker 

Lundström ringa in fältet och den större diskursen om hur och varför olika typer av 

skönlitteratur hamnar i klassrummet (2007:15–16). Resultaten visar att epokstudier 

dominerar valstrategi, vilket i sig skapar en struktur som liknar och relaterar till en 
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litterär kanon (2007:310). Detta betyder att det finns genomgående uppfattningar om att 

vissa verk eller ett visst innehåll bör finnas i undervisningen. Samtidigt visar resultaten 

även att lärare upplever ett otillräckligt stöd i styrdokumenten beträffande vad 

svenskämnets kärna ska vara samt vilken litteratur som ska ingå (2007:311). 

Styrdokumentens abstraktionsnivå och tolkningsbarhet kräver alltså en större 

professionalitet av de individuella lärarna, och att det är problematiskt att en kritisk 

diskussion om detta inte återfinns i debatten om litteraturval i skolan (2007:311). 

Lundström menar att frågan om varför en specifik text ska undervisas om inte 

problematiseras, varken av lärarna själva eller i den offentliga debatten. Sammantaget 

visar studien att lärarnas osäkerhet om vilken litteratur som ska undervisas om skapar 

återkommande strukturer och rutiner i litteraturval istället för att vidga urvalet utifrån 

läroplanernas bredare tolkningsfrihet (2007:311). 

 Hallvard Kjelen (2013) undersöker i sin avhandling Litteraturundervisning i 

ungdomsskulen hur lärare talar om litteraturundervisningen och var de positionerar sig i 

norskämnesdiskursen. Resultaten visar på två centrala aspekter för lärarnas litteraturval. 

Dels brukas en tydligt nationell kanon i skolan (2013:131), dels har den enskilda läraren 

en stor valfrihet och kan välja litteratur utifrån sina egna värderingar. Däremot påverkas 

generellt litteraturvalet av ”skulekultur og forlagsantologisering, vanar og diskursive 

felleskapar” (2013:132). Kjelen observerar även att det inte återspeglas något 

minoritetsperspektiv i intervjuerna och att den nationella kanon tycks vara den 

viktigaste referensramen (2013:133). Även om Kjelens studie skildrar norskämnet, är de 

påverkansfaktorer som framkommer i studien överförbara på svenskämnet, eftersom det 

är möjligt att även svenska lärare påverkas av en nationell kanon, olika skolkulturer 

samt samhälleliga diskurser, även om dessa kan se annorlunda ut. 

 Sammanfattningsvis visar Brinks (2006) studie hur den västerländska och nationella 

kanon prioriteras av svensklärare, samtidigt som litteratur som överskrider västerlandets 

kanon ges en marginaliserad position i undervisningen. I och med styrdokumentens 

utveckling har lärarens frihet och tolkningsutrymme gällande litteraturval i 

undervisningen blivit större. Friheten och tolkningsutrymmet leder dock till att, som 

Lundström (2007) skriver, urvalet av litteratur inte problematiseras eller ifrågasätts i 

särskilt stor utsträckning, vare sig av lärare eller i debatten om svenskämnet. Kjelen 

(2013) visar även att lärare påverkas av samhälls- och skolkulturer i urvalet av 

skönlitteratur i undervisningen och att diskursen till stor del utgörs av en nationell 

kanon. Vår studie är relevant i det beskrivna forskningssammanhanget eftersom vi, likt 
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Brink, dels undersöker förekomsten av icke västerländsk skönlitteratur i 

svenskundervisningen och dels, i enlighet med Lundström och Kjelen, söker 

utkristallisera diskursen om svensklärares förhållningssätt till skönlitteratur. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt definieras studiens bärande begrepp. Inledningsvis introducerar vi 

begreppet icke västerländsk skönlitteratur, som följs av en redogörelse för de 

diskursteoretiska utgångspunkterna. Detta görs utifrån teorier av Michel Foucault (2013 

& 2011) och Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (2008). Avslutningsvis definieras även 

begreppen inkludering, integrering och exkludering, vilka även ingår i den 

sammanslagna analysramen.  

 

4.1  Begreppet icke västerländsk skönlitteratur 

Begreppet icke västerländsk skönlitteratur definieras i denna studie som skönlitteratur 

från platser utanför Europa och Nordamerika, eller som är skriven av författare som 

geografiskt sett inte härstammar från dessa områden. Mer preciserat omfattar 

definitionen skönlitteratur från Afrika, Asien och Sydamerika samt skönlitteratur 

skriven av författare med härkomst från världsdelarna i fråga. Det finns dock en 

inneboende komplexitet i att använda termen icke västerländsk, eftersom den refererar 

till väst som utgångspunkt och refererar till övriga områden som perifera. Dock är 

gränsdragningar och avgränsningar när det gäller litteratur problematiska, samtidigt som 

de är nödvändiga för att kunna fokusera ett specifikt stoff. Som Margareta Petersson 

(2011) skriver i Världslitteraturer är ”[a]lla kategorier nämligen problematiska, till och 

med vad geografiska områden omfattar. Varje gränsdragning kan ifrågasättas” 

(2011:14). Att definiera och använda begreppet icke västerländsk skönlitteratur kräver 

således sina problematiseringar och förtydliganden, vilka vi presenterar vidare i följande 

redogörelse. 

 Först och främst vill vi påpeka att vi lever i en postkolonial värld. Paul Tenngart 

(2010) skriver följande i Litteraturteori: 

 

Att världen i kolonialt hänseende har förändrats mellan åren 1900 och 2000 står utom allt 

tvivel. Samtidigt har 500 år av europeiskt förtryck satt sina spår i både Europa och i forna 

kolonier, spår som präglar världen än idag. När européerna invaderade asiatiska, afrikanska 

och amerikanska områden skapades gränser som inte fanns tidigare. Det är de gränserna 
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som nu ska fungera som nationella gränsdragningar, vilket förstås har lett till många 

problem. [...] Hela vår globaliserade värld är i grunden präglad av alla dessa år av förtryck. 

Tenngart 2010:134 

 

Tenngart menar att den koloniala diskursen fortsätter att prägla världen idag. Vad som 

är relevant i förhållande till vår studie är att användandet av begreppet icke västerländsk 

skönlitteratur kan kritiseras eftersom det relaterar till väst som utgångspunkt och 

centrum i undersökandet av det bortomliggande, den andre (2010:138). I begreppet 

existerar således en inneboende binaritet som är svår att komma ifrån.  

 Vidare behöver saker som rör förutsättningar för icke västerländska verk och 

författare preciseras. Exempelvis genomgår texter i översättning alltid en 

assimileringsprocess, en slags transformation (Kullberg 2011:53–63). Christina 

Kullberg (2011) skriver: ”En främmande text på ett främmande språk anpassas för att 

kunna rymmas i en annan språkdräkt med allt vad det innebär av förvanskning men 

också av berikande” (2011:53). Vad den icke västerländska skönlitteraturen i lärarnas 

klassrum beträffar, har dessa verk genomgått både språkliga och kulturella 

assimileringsprocesser, eftersom språket är betydelsebärande och ofta ges olika tillägg i 

form paratexter (rubriker, baksidestexter, fotnoter, omslag). Att som lärare undervisa 

om översatta skönlitterära texter innefattar därmed en fråga om vems texten är – 

översättarens eller författarens – samt vad denna assimileringsprocess gör med texten 

och med läsarens tolkning. 

 Författare av icke västerländsk skönlitteratur är ofta präglade av censur och i många 

fall tvungna att flytta till andra platser än den ursprungliga för att kunna skriva och bli 

publicerade (Petersson 2011:35). Det finns därmed många röster som aldrig hörs. 

Författarna, liksom litteraturen överlag, är också i hög grad beroende av 

marknadsmässiga och ekonomiska faktorer som omfattar ett ojämnlikt, kapitalistiskt 

”system med ett maktcentrum, en semiperifiri och en perifiri” (Petersson 2011:333). 

Inom det system som litteratur produceras existerar därmed en maktasymmetri som 

leder till att förutsättningarna för icke västerländsk skönlitteratur att publiceras i Europa 

och västvärlden inte är de samma som för europeisk eller västerländsk litteratur. Att 

förutsättningar för författare ter sig olika är centralt för förståelsen för de förutsättningar 

som lärarna i studien har gällande skönlitterärt urval i undervisningen. 

 Sammanfattningsvis syftar denna redogörelse och problematisering av begreppet 

icke västerländsk skönlitteratur till att synliggöra begreppets förfrämligande och 

problematiska aspekter i en postkolonial värld. Trots problematiken kommer begreppet 
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att användas i studien eftersom vi inte har funnit något mer adekvat samlingsbegrepp för 

den skönlitteratur vi fokuserar. 

 

4.2  Diskurs och diskursanalys 

Diskursbegreppet har på grund av mångfalden av tillämpningsområden kommit att ses 

som ett komplext begrepp. Michel Foucault (2011), som i mångt och mycket ledsagat 

diskursanalysen in i forskningsvärlden, menar att språket är centralt för att återge 

verkligheten. Genom att analysera utsagor och hur de relaterar till varandra menar 

Foucault att det är möjligt att skildra relationer inom ett specifikt sammanhang 

(2011:45–47). Han inser dock själv i Vetandets arkeologi att även han mångfaldigat 

begreppets betydelse: ”ibland är den alla utsagornas generella område, ibland är den en 

individualiserbar grupp av utsagor, ibland är den en regelbunden praktik som redogör 

för ett visst antal utsagor” (2011:108). Det går således inte att utifrån Foucaults verk 

utläsa någon exakt metod. Det gemensamma i verken är dock fokuseringen på utsagor 

och att språk är centralt i hur han ser på samhället och på kunskap- och 

meningsskapande. Foucault visar att det är möjligt att studera samhällsfenomen genom 

att undersöka människors språk och utsagor (2011, 2003). Det centrala i 

diskursanalysen uppgörs av vad som sägs och hur det uttrycks. Det är därmed även 

relevant att undersöka vad som utelämnas i utsagor då även detta bidrar till att skapa 

mening (Bryman 2011:476). 

 En annan central aspekt i Foucaults kunskapsbyggnad och diskursbegrepp är 

begreppet makt. Makten står enligt Foucault i direkt relation till kunskap och vetande. 

Relationen återspeglas i Foucaults Övervakning och straff (2003) där han menar att 

makt inte är något som ”gör den maktägande galen” utan snarare något som ”producerar 

vetande” (2003:33). Foucault beskriver vetandets och maktens relation följande: 

 

makt och vetande direkt förutsätter varandra; att det inte finns något maktförhållande utan 

att ett därmed sammanhängande område av vetande skapas och att det inte heller finns 

något vetande som inte samtidigt förutsätter och utbildar ett maktförhållande 

Foucault 2003:33 

 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) har tolkat Foucaults teoretiska 

ansatser och menar att det, inom det foucaultska perspektivet, är genom makt som den 

sociala världen struktureras. Författarna skriver att makt både möjliggör och begränsar 

hur den sociala världen konstrueras genom språket: ”Makt är således både produktiv 
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och begränsande” (2000:20). Inom diskursen finns följaktligen uttalanden som tillåts 

och uttalanden som inte gör det, vilket formar diskursen. 

 Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (2008) har vidareutvecklat diskursbegreppet och 

motsätter sig Foucaults teori på vissa punkter. Medan Foucault menar att diskurser 

bestäms av externdiskursiva faktorer, alltså beroendeförhållanden utanför diskursen, 

menar Laclau och Mouffe att det inte finns något icke-diskursivt som står utanför 

diskursen – allt meningsskapande är diskursivt. I Hegemonin och den socialistiska 

strategin skriver de: ”vi tillbakavisar [...] påståendet att objekten skulle kunna 

konstituera sig själva som objekt bortom alla diskursiva tillblivelsevillkor” (2008:162). 

Liksom Foucault menar Laclau och Mouffe att språket, det diskursiva, återspeglar 

verkligheten. Laclau och Mouffe skiljer sig dock från Foucault eftersom de menar att ett 

objekt saknar betydelse utanför språket eller diskursen. Ett objekt får endast mening i 

förhållande till ett språkligt uttryck, ett ord, vars betydelse kan vara mer eller mindre 

bestämd. Betydelsen bestäms i sin tur av subjekten, människorna, som uttalar sig inom 

diskursen (2008:161–163). Diskursen kan dock inte enligt Laclau och Mouffe ”enas i 

erfarenheten eller medvetandet hos ett grundande subjekt” (2008:163) vilket betyder att 

diskursen inte bildas genom en enskild människas utsagor. Det betyder även att utsagor 

och uppfattningar om ett ords betydelse, eller betydelses innehåll, kan skilja sig åt och 

därmed destabilisera diskursen. 

 Laclau och Mouffes förhållningssätt till diskursanalysen skiljer sig från Foucault, 

eftersom de i högre grad närmar sig lingvistiken. Laclau och Mouffe utvecklar en rad 

textanalytiska redskap för att analysera diskurser, vilka sammanställts till en 

begreppsapparat som vår analys bygger på och som förklaras närmare i följande avsnitt. 

 

4.3  Laclau och Mouffes begreppsapparat 

För att analysera vårt material ansluter vi oss till Laclau och Mouffes diskursteori, och 

utgår från deras föreställning om att alla sociala uttryck är diskursiva. Vid 

bearbetningen av materialet tillämpas specifika analysbegrepp som Göran Bergström 

och Kristina Boréus (2012) sammanställt utifrån Laclau och Mouffes diskursteori. 

Analysbegreppen används för att beskriva diskursens innehåll samt innehållet med 

hänsyn till aktörernas (i vår studie lärarnas) positioner. Begreppen är även valda för att 

kunna beskriva diskursens stabilitet. De för studien relevanta begreppen är tecken, 

flytande signifikant, moment, ekvivalenskedja, subjektsposition och artikulering 

(2012:373), vilka presenteras nedan. 
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 Ett språkligt uttryck består av två olika fenomen, en beteckning och ett innehåll. 

Beteckningen är endast det skriftliga uttrycket, en rad bokstäver som inte betyder något 

utan sitt innehåll och sin föreställning. Ordet ”katt” blir alltså betydelselöst såvida det 

inte finns ett idéinnehåll om ett djur som kan anknytas till det. Beteckningen och 

innehållets samlade betydelse bildar följaktligen ett tecken. 

 Hur utsagor i en diskurs definierar ett teckens betydelse påverkar diskursens 

stabilitet: ”Stabiliteten i diskurser hotas alltid av betydelseskiften hos tecken” 

(2012:365). I vår studie använder vi därmed två olika varianter av tecken för att 

beskriva diskursens instabilitet eller stabilitet: flytande signifikant och moment. Tecken 

som är särskilt öppna för olika betydelser beskrivs av begreppet flytande signifikant. 

Bergström och Boréus nämner tecknet ”rättvisa” som ett exempel på en flytande 

signifikant eftersom det används inom flertalet diskurser och inte tycks ha en bestämd 

betydelse (2012:365). En diskurs som innefattar flertalet flytande signifikanter kan 

därmed definieras som instabil. En stabiliserad diskurs uppkommer genom att vissa 

begrepp och betydelser låser sig – deras definition säkras. När detta sker bildas ett 

moment (2012:366), vilket är ett tecken vars betydelser fastställs inom diskursen. Ett 

exempel på ett moment kan vara en överensstämmelse i fråga om definition av tecknet 

”skolkanon”, alltså att det ges samma betydelse och definieras på samma sätt av olika 

lärare. 

 Vi tillämpar även begreppet ekvivalenskedja för att beskriva diskursens uppbyggnad. 

Bergström och Boréus beskriver fenomenet: ”Ett tecken får betydelse genom ett system 

av distinktioner” (2012:367). Ett tecken kan således få betydelse genom ett annat tecken 

och länken mellan dessa bildar en ekvivalenskedja. Detta gör även att ett tecken kan 

tillskrivas en positiv eller en negativ association beroende på vilka andra tecken det 

anknyts till (2012:367). För att kunna utkristallisera diskursens struktur är det 

följaktligen relevant att titta på vilka tecken som relaterar till varandra inom diskursen. 

 Inom diskursanalysen tillämpas ingen direkt analys av subjektet utan istället 

fokuseras subjektspositionen, alltså vilken eller vilka positioner subjekten, i vårt fall 

lärarna, utgår från. Laclau och Mouffes beskrivning av subjektspositioner innebär att ett 

subjekt i en diskurs intar flera olika positioner samtidigt, t.ex. kristen, förälder, lärare. 

Positionerna fungerar som filter genom vilka vi uppfattar världen: ”Det är genom 

subjektspositioner som människors handlingar möjliggörs, men också begränsas” 

(2012:371). I analysen kommer lärarnas subjektspositioner att beskrivas samt anknytas 

till utsagorna för att kunna beskriva vad som möjliggör och begränsar dem. 
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 Slutligen tillämpar vi begreppet artikulering för att beskriva diskursens användning, 

alltså den praktiska processen som innebär konstruerandet och tillämpandet av tecken 

och etablerandet av relationer mellan dessa (Laclau & Mouffe 2008:157–158). I denna 

studie har vi utgått från detta begrepp vid disponeringen av datan för att beskriva 

specifika begrepps positioner och relationer i diskursen. 

 

4.4  Inkludering, integrering och exkludering 

För att analysera lärarnas förhållningssätt till icke västerländsk skönlitteratur tillämpar 

vi vidare begreppen inkludering, integrering och exkludering. Begreppen härstammar 

från det pedagogiska forskningsfältet och anpassas till studien för att kunna tillämpas 

vid analysen. 

 Skolverket beskriver begreppen följande: ”Inkludering är att helheten ska anpassa sig 

till delarna medan integrering är att delarna ska anpassa sig till helheten” (2016). 

Analysen av lärarnas förhållningssätt till icke västerländsk skönlitteratur utgår från 

dessa ramar, men fokus är flyttat från eleven till skönlitteraturen. Ett exempel på ett 

integrerande förhållningssätt kan vara att läraren beskriver att icke västerländsk 

skönlitteratur endast används som ett specifikt, och utifrån den ordinarie undervisningen 

differentierat, undervisningsområde. Utifrån ett integrerande förhållningssätt till icke 

västerländsk skönlitteratur används och representeras litteraturen i undervisningen, 

samtidigt som den särskiljs och behandlas som någonting som anpassas till den större 

helheten. Inkludering, å andra sidan, kan till exempel vara att lärarna talar om icke 

västerländsk skönlitteratur som en självklar del och utgångspunkt i undervisningen som 

helhet. Den icke västerländska skönlitteraturen separeras således inte, utan 

undervisningen utgår och anpassas utifrån denna litteratur som en självklar del. I studien 

förutsätter vi dock inte att lärarna förhåller sig varken inkluderande eller integrerande 

till icke västerländsk skönlitteratur. Därmed tillämpar vi även begreppet exkludering, för 

att beskriva hur lärarna beskriver frånvaron av icke västerländsk skönlitteratur i sin 

undervisning.  

 Hur samtliga ovan beskrivna teoretiska begrepp tillämpas i analysen beskriver vi 

inledningsvis i resultat- och analysdelen.  
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5 Metod och material 

Nedan följer en redogörelse för studiens metod och material. Vi beskriver urval, 

intervjumetod och etiska överväganden samt metoder för databearbetning och analys. 

Att tillägga diskuterar vi kritiska metod- och materialrelaterade aspekter löpande. 

Avslutningsvis presenteras lärarna och deras respektive subjektspositioner. 

 

5.1  Urval 

Totalt omfattar urvalet fem gymnasielärare i svenska. För att hitta informanter användes 

två olika tillvägagångssätt. Dels använde vi oss av en offentlig grupp för svensklärare 

på ett internetbaserat socialt nätverk där vi i ett inlägg presenterade en förfrågan om 

deltagande. Inlägget omfattade information om studiens övergripande fokus, 

insamlingsmetod och etiska riktlinjer (Bilaga 1). Svaren på inlägget blev vår primära 

urvalsprocess och fyra lärare visade intresse för deltagande. Eftersom det till en början 

var få lärare som visade intresse kontaktade vi ytterligare lärare på ett antal 

gymnasieskolor via mail. Utifrån denna kontakt fick vi tag i ytterligare en informant. 

Urvalet representerar därmed spontant deltagande lärare från olika skolor i olika delar 

av landet. I och med det spontana deltagandet fanns en risk att de lärare som valde att 

delta var lärare som var särskilt intresserade av att prata om ämnet i fråga, och som 

därmed möjligtvis inte var representativa för svensklärare generellt. Studiens syfte är 

dock inte att generalisera lärarnas utsagor, utan att djupare fokusera kvalitativa aspekter 

i materialet (jmf. Kvale & Brinkmann 2014:47). Urvalet bör följaktligen förstås som ett 

bekvämlighetsurval (Bryman 2011:194) och var nödvändigt på grund av den knappa 

tidsramen för studien. 

 För att kunna skriva om lärarna och deras specifika utsagor har vi givit dem namnen 

Alex, Bennie, Charlie, Dominique och Ellis. Eftersom genus inte är en variabel vi 

undersöker valdes namn som inte relaterar till något specifikt kön. En närmare 

presentation av lärarna återfinns inledningsvis i analys- och resultatkapitlet.  

 

5.2  Intervjuer 

Insamlingsmetoden omfattar fem semistrukturerade intervjuer (Bryman 2011:586). 

Intervjuerna tog cirka 70 minuter och genomfördes genom videosamtal med lärarna på 

grund av att urvalsmetoden resulterade i en geografisk spridning. Som stöd för samtalen 

användes en intervjuguide (Bilaga 2) som var strukturerad med hjälp av olika teman 
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(Bryman 2011:415). Under varje tema konstruerades underfrågor av öppen karaktär, 

och uppföljnings- och utvecklingsfrågor användes fortlöpande under intervjun för att 

verifiera vår tolkning av lärarnas utsagor (Kvale & Brinkmann 2014:176–177). För att 

kunna göra en diskursanalys om icke västerländsk skönlitteratur valde vi att inte rakt ut 

fråga hur lärarna förhöll sig specifikt till denna litteratur. Genom teman av öppen 

karaktär, både om skönlitteratur generellt, om skönlitteratur i relation till representation 

och mångfald samt utifrån formuleringar hämtade ur svenskämnets syfte, lät vi istället 

lärarna beskriva sin syn på ämnet.  

 I videosamtalen med lärarna syntes en av oss i bild, samtidigt som den andre satt 

utanför bild. Därmed samtalade endast en av oss med lärarna under intervjuerna, främst 

på grund av att det lätt kan uppstå en maktasymmetri i en intervjusituation, även om 

interaktionen sker mellan två personer (2014:51). Vi ville följaktligen inte riskera att 

öka denna asymmetri ytterligare samtidigt som vi bedömde det relevant att båda 

närvarade vid intervjuerna.  

 

5.3  Etiska överväganden 

Vi har i arbetet med studien tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer gällande humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (2002). 

Informanterna blev vid förfrågan om deltagande samt vid själva intervjutillfällena 

informerade om det övergripande syftet med studien (2002:7). Informanterna fick även 

information om att intervjumaterialet endast skulle användas till studien samt förstöras 

efter att den examinerats och publicerats (2002:7). Vi informerade även om att 

identitetsröjande uppgifter som namn på elever eller arbetsplatser skulle döljas i 

uppsatsen (2002:12, 16).  

 Vid intervjutillfällena informerades informanterna om att vi utgick från ett 

diskursanalytiskt perspektiv och att vi på grund av detta inte delgav vårt specificerade 

syfte för studien. Samtliga informanter tog del av informationen och samtyckte till att vi 

vid analysen hade ett specifikt fokus, vilket inte uttalades specifikt vid intervjutillfället. 

Istället presenterade vi vår övergripande ämnesinriktning som var att undersöka hur 

lärare talade om urval av skönlitteratur i förhållande till sin litteraturundervisning. 

Således preciserades inte vårt specifika fokus på icke västerländsk skönlitteratur vid 

insamlandet av materialet eftersom vi menar att detta hade styrt lärarnas utsagor och 

redan på förhand riskerat att bestämma diskursen, vilket även motiveras av det 

diskursanalytiska perspektivet.  
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 För att möta den etiska problematik som kan skapas då forskaren har en ”mer eller 

mindre dold dagordning” (Kvale och Brinkmann 2014:53) behöver dock vissa aspekter 

motiveras och preciseras. För det första är intervjutekniker olika och får lov att skilja sig 

åt beträffande hur intervjuaren preciserar syftet mer direkt eller indirekt. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver att en metod som fungerar indirekt och där det preciserade 

syftet inte avslöjas för informanterna före intervjun ”måste sättas i relation till de etiska 

riktlinjerna för informerat samtycke” (2014:172). Även Vetenskapsrådet skriver: ”Den 

information som ges kan vara mer eller mindre detaljerad” (2002:7) samt att ”[i] vissa 

fall där förhandsinformationen skulle äventyra undersökningens syfte [...] kan dock 

alternativ till individuell förhandsinformation övervägas” (2002:7). Sammantaget 

motiverar både det diskursanalytiska perspektivet samt Vetenskapsrådets riktlinjer hur 

vi i vår studie har gått till väga angående informationen till informanterna om syftet för 

studien. 

 

5.4  Databearbetning och analysmetod 

Bearbetningen av materialet skedde inledningsvis genom konstruktionen av 

intervjuguiden (Bilaga 2). Vid utformandet av guiden var målet att i samtalet om urval 

av och undervisning om skönlitteratur observera hur diskursen om icke västerländsk 

skönlitteratur artikulerades. Målet var att konstruera teman i intervjuguiden som 

möjliggjorde artikulationen av diskursen om den icke västerländska skönlitteraturens 

plats i undervisningen samt huruvida litteraturen inkluderades, integrerades eller 

exkluderades. 

 Materialet som analyserades bestod av transkriberingar av intervjuerna. Att överföra 

text från ett medium till ett annat förutsätter tolkning, men är en nödvändighet för att 

kunna bearbeta ett omfattande material (Kvale & Brinkmann 2014:218). 

Transkriberingen utgick från en form av bastranskription, vilket innebär ”att inte lägga 

ner alltför stor transkriptionsmöda på enskilda ords detaljuttal, prosodiska drag eller 

exakt mätning av pauser” (Norrby 2014:100), vilket var nödvändigt då intervjuerna 

omfattade ett rikt material som bearbetades under en snäv tidsram.  

 Det transkriberade materialet bearbetades vidare genom systematisk närläsning och 

kategorisering. Databearbetningsmetoden var delvis inspirerad av Cathy Urquharts 

(2013) grounded theory method som inledningsvis innebar en närläsning av datan ”line 

by line or paragraph by paragraph” (2013:10). Vi genomförde detta för att lära känna, 

plocka isär och strukturera materialet utifrån utsagor som relaterade till studiens 
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frågeställningar. Processen var nödvändig för att få ett mer hanterbart och strukturerat 

material samt för att extrahera de för frågeställningarna relevanta utsagorna. För att 

kunna identifiera kategorier och nyckelord inspirerades närläsningsmetoden av 

ytterligare en del av Urquharts metodologi som kallas middle-range coding (2013:39). 

Denna kategoriseringsmetod innebar att vi delvis utgick från en förutbestämd teori, i 

vårt fall den sammanslagna begreppsapparaten som bestod av de diskursanalytiska 

begreppen samt begreppen inkludering, integrering och exkludering, samt delvis genom 

att det empiriska materialet i sig genererade kategorier och nyckelord (2013:39). Mer 

konkret framkom nyckelord och kategorier genom ett synliggörande av de ord som var 

återkommande i lärarnas utsagor om icke västerländsk skönlitteratur. Samtliga ord som 

relaterade till icke västerländsk skönlitteratur relaterade och anknöt även till orden 

kulturer och kunskaper. Kulturer och kunskaper blev således nyckelord genererade ur 

materialet. Utifrån studiens diskursanalytiska ramverk blev dessa två nyckelord därmed 

även centrala tecken i diskursen om icke västerländsk skönlitteratur. Genom 

tillämpandet av begreppet ekvivalenskedjor beskriver vi även hur andra tecken anknyts 

till kulturer och kunskaper, samt vilken betydelse det får för diskursens karaktär. 

 Det är slutligen relevant att nämna diskursanalysens begränsningar. David Howarth 

(2007) beskriver i Diskurs hur diskursanalysen har kritiserats då den präglas av 

mångfald gällande tolkningsmöjligheter. Det huvudsakliga inom diskursteorin är dock 

”att förstå och tolka socialt producerade innebörder snarare än att söka efter objektiva 

orsaksförklaringar” (2007:145). Det är därmed relevant att framlyfta forskarens roll i 

studien. Då metoden innebär att sätta sociala relationer i fokus, innebär det även att 

forskaren, intervjuaren och tolkaren är en del av det empiriska materialet (Kvale & 

Brinkmann 2014:274–275). Även om det finns en strävan efter att inte påverka studiens 

resultat så är det ofrånkomligt, eftersom vi som intervjuare med våra sociala identiteter 

är ständigt närvarande i studiens alla delar.  

 

5.5  Subjektspositioner 

Nedan följer en presentation av lärarna och deras olika subjektspositioner. I enlighet 

med våra teoretiska utgångspunkter möjliggör och begränsar subjektspositionerna vad 

som uttrycks inom diskursen, vilket gör att utsagorna går att anknyta till en större social 

kontext. 
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5.5.1 Alex 

Alex är 57 år. Hen omnämner sig själv som socialist, feminist, ateist, antirasist samt 

som en person som är för mångkultur. Alex tog examen 1984 och är utbildad adjunkt i 

svenska och historia. Hen undervisar i svenska och franska på ett gymnasium . Alex 

litteraturutbildning präglades av europeisk och västerländsk kanon. När det gäller vilken 

skönlitteratur som bör ingå i undervisningen hänvisar Alex till sin yrkesprofessionalitet 

samtidigt som hen ofta diskuterar urvalet med eleverna. Alex beskriver även sitt urval i 

undervisningen som ”konventionellt” eftersom hen använder traditionella utdrag ur 

exempelvis Sokrates, Illiaden och Odyssén, samt att hen alltid har med något av 

Shakespeare i sin undervisning. Övrig litteratur som Alex berättar att hen arbetar med i 

sin undervisning är Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri, Medea, Lysistrate, Faidon, 

Oidipus, Antigone och Ett anspråkslöst förslag av Jonathan Swift, Snoppen och Snippan 

samt flera andra svenska och europeiska barnböcker. 

 

5.5.2 Bennie 

Bennie är 55 år gammal. Hen utbildade sig till lärare under 80-talet och hens behörighet 

omfattar årskurs fyra och uppåt i ämnena svenska, tyska och svenska som andraspråk. 

Bennie undervisar i svenska på ett gymnasium. Den litteraturutbildning som Bennie har 

fått innefattade främst äldre västerländska klassiker och ytterst lite modern litteratur. 

Bennie beskriver sig själv som en ”all-ätare” när det gäller läsning och hen läser främst 

skönlitteratur för att det är underhållande och innebär möjligheter att förlora sig i en 

annan värld. Vid valet av skönlitteratur i undervisningen utgår Bennie från elevernas 

erfarenheter och bakgrunder och nämner att hen alltid har med något av August 

Strindberg. Bennie nämner även att urvalet av skönlitteratur i undervisningen omfattar 

Damernas Detektivbyrå av Alexander McCall Smith, Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad 

samt författare och verk av exempelvis Voltaire, Jean-Jaques Rousseau, Selma Lagerlöf, 

Mary Wollstonecraft, Jane Austen, Svetlana Aleksijevitj, Jonas Hassen Khemiri och 

Emily Brontë.  

 

5.5.3 Charlie 

Charlie är 35 år. Charlie är utbildad gymnasielärare i svenska och religion sedan 2009. 

Just nu undervisar hen i dessa ämnen samt i svenska som andraspråk och en kurs som 

heter Kommunikation, på ett gymnasium. Charlies litteraturutbildning präglades av 

europeisk och västerländsk kanon samt till viss del av ungdomslitteratur (också 
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västerländsk). Skönlitterär läsning är Charlies största intresse och har stor plats i 

Charlies liv. Hen läser alltid flera böcker samtidigt vilka gärna får vara 

verklighetstrogna berättelser, vilket hen tror har att göra med att hen har ett stort intresse 

för religionsämnet. Charlie berättar även att hen hela tiden försöker hålla sig uppdaterad 

på vad som skrivs inom ungdomslitteraturen. I undervisningen har Charlie sista ordet i 

valet av skönlitteratur samtidigt som hen alltid gör urvalet med eleverna i åtanke och 

ofta kommer överens med dem om vilka böcker som ska läsas. I undervisningen har 

Charlie alltid med Jonathan Swifts Ett anspråkslöst förslag och under intervjun nämner 

hen även att hen arbetar med Tristan och Isolde, Illiaden och Odyssén, Tusen och en 

natt och ungdomslitteratur av exempelvis Per Nilsson, Christina Waldén, Katarina 

Mazetti, Katarina von Bredow, Hungerspelen-serien, Twilight-serien, Divergent-serien 

samt Cirkeln-triologin.  

 

5.5.4 Dominique 

Dominique är 41 år och är utbildad gymnasielärare i svenska och historia och arbetar 

med ämnena på en gymnasieskola. Hen blev klar med sin lärarutbildning i slutet av 90-

talet och har även utbildat sig inom utbildningsledarskap, läst kurser i 

litteraturvetenskap, religion, skolutveckling samt en magister i historia. Dominique 

beskriver att fritid, arbete och vidareutbildning går hand i hand. Förutom 

undervisningen arbetar hen med fortbildning och stöttning av kollegor när det gäller 

språkutveckling och digitalisering, samt som handledare inom ett läsfrämjande projekt. 

Dominique har tidigare även arbetat som skolutvecklare och skolledare. Dominiques 

litteraturutbildning präglades av europeisk och västerländsk kanon. På fritiden läser 

Dominique gärna deckare och nyskriven ungdomslitteratur, och hen försöker hålla sig 

uppdaterad i litteraturvärlden, bland annat genom att följa olika förlag och 

författarutmärkelser. Hen berättar även att hen under ett år har utmanat sig själv i att 

läsa nyskrivna barn- och ungdomsböcker från så många länder som möjligt. Dominique 

betonar att styrdokumenten är viktiga när det gäller urvalet av skönlitteratur i 

undervisningen, men att ämnesplanerna även ger läraren frihet att välja litteratur, vilket 

gör att elevgruppen alltid är utgångspunkt för Dominique. I undervisningen har 

Dominique nästan alltid med novellerna Början av Gunn-Britt Sundström samt Shuno 

av Dogge Doggelito. Övrig skönlitteratur som Dominique nämner att hen arbetar med är 

Ankomsten av Shaun Tan, Spår i snön av Jonas Karlsson, Om det var krig i Norden av 
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Janne Teller samt radionovellerna Hjälten Joseph Schultz på fotografiet av Olivia 

Bergdahl och Den fria rörligheten av Karolina Ramqvist.  

 

5.5.5 Ellis 

Ellis är 53 år. Hen har arbetat som lärare sedan 1994 och undervisar nu på ett 

gymnasium i ämnena svenska, franska och i kursen Skrivande. Ellis litteraturutbildning 

bestod nästan uteslutande av europeisk och västerländsk kanon. Hen har även läst 

idéhistoria och filosofi för att bredda sin syn på litteratur. Ellis berörs av och läser gärna 

svenska och europeiska klassiker. I valet av skönlitteratur i undervisningen hänvisar 

Ellis till sin lärarprofession och beskriver att hen som lärare har uppgiften att utmana 

eleverna med en annan typ av litteratur än vad som representeras i samhället 

kommersiellt sett. Till exempel nämner Ellis att det är viktigt att urvalet representeras av 

något annat än storsäljande deckare och ungdomsböcker. I undervisningen arbetar Ellis 

alltid med böcker om mytologi, böcker av Selma Lagerlöf, Gunnar Ekelöf och Hjalmar 

Söderberg. Övrig skönlitteratur som Ellis beskriver att hen arbetar med i undervisningen 

är Att vara vit mans slav av Sonja Åkesson, verk av Shakespeare, olika hiphoptexter, 

Mig äger ingen av Åsa Lindeborg, Egenmäktigt förfarande av Lena Andersson, 

Älskaren av Marguerite Duras, Doktor Glas av Hjalmar Söderberg samt Fröken Julie av 

August Strindberg.  

 

6 Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet och analysen i ett sammanslaget avsnitt. Redogörelsen 

består av hur diskursen om icke västerländsk skönlitteratur artikuleras utifrån de 

centrala och återkommande tecknen ”kulturer” och ”kunskaper”. Vi applicerar även 

begreppet ekvivalenskedjor i förhållande till lärarnas utsagor för att beskriva relationer 

mellan tecken samt hur dessa relaterar till begränsningar för att använda icke 

västerländsk skönlitteratur i undervisningen. De centrala tecknen analyseras även utifrån 

begreppen flytande signifikant och moment för att beskriva diskursens stabilitet. Vidare 

appliceras lärarnas subjektspositioner löpande i analysen, för att förklara lärarnas 

utsagor. Utifrån diskursanalysen tillämpas slutligen begreppen inkludering, integrering 

och exkludering för att tydliggöra hur diskursens tecken karakteriserar lärarnas 

förhållningssätt.  
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6.1 Artikulationen om icke västerländsk skönlitteratur - centrala 

tecken 

När lärarna i samtalen talade om icke västerländsk skönlitteratur återkom tecknen 

”kulturer” och ”kunskaper”, vilka lärarna artikulerade på olika sätt. Sätten karakteriseras 

av att lärarna anknyter tecknen till andra tecken vilket skapar variationer i betydelse. 

Detta innebär att ekvivalenskedjorna till de olika tecknen ser olika ut bland lärarna. 

Nedan beskriver vi de artikulationer som innefattar tecknen ”kulturer” och ”kunskaper” 

samt andra tecken som lärarna relaterar till i intervjuerna. För att beskriva diskursens 

stabilitet applicerar vi även analysverktygen flytande signifikant, moment och 

subjektsposition. Tecken markeras i analysen med hjälp av citationstecken. 

 

6.1.1 Artikulationer om ”kulturer” 

I intervjuerna diskuterade informanterna hur de förhöll sig till specifika 

syftesformuleringar från ämnesplanen för svenska. Formuleringarna beskriver att 

undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteraturen 

”som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, 

tankar och föreställningsvärldar” och ”utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för 

nya perspektiv” samt att eleverna ska arbeta med ”skönlitteratur från olika tider och 

kulturer författade av såväl kvinnor som män [...]”  (Skolverket 2011a:161). I samtalen 

om formuleringarna och om skönlitterärt urval i undervisningen identifierades det 

återkommande tecknet ”kulturer”, vilket lärarna talade om på olika sätt.  

 Tecknet ”kulturer” anknyts av Alex, Bennie och Ellis dels till tecknet ”våra”, och 

dels till tecknet ”andra”, således våra kulturer och andra kulturer. Majoriteten av lärarna 

nämner att arbetet med skönlitteratur ska ge eleverna möjligheter att utveckla en 

skönlitterär kunskapsgrund utifrån den ”västerländska kulturen”, vilken lärarna 

konfirmerar som relaterade till vad ”vår kultur” innefattar. Alex säger att ”man bör 

grunda med att läsa västerländska böcker, det som spelat någon roll för västerlandets 

kultur och politik, ja, utvecklingen över huvud taget”. Alex lägger därmed även till 

tecknet ”politik” och ”utveckling” till motiveringen om att läsa västerländska böcker 

samt i förhållande till tecknet kultur, vilket skiljer sig från de andra lärarnas utsagor.  I 

undervisningen berättar Alex att hen prioriterar ”någon sorts grundläggande kanon, om 

du vill kalla det det. Alltså den som lägger grunden för vår kultur”. Tecknet 

”grundläggande” blir här underförstått och förklarat som ”grunden för vår kultur”, vilket 

inte innefattar den icke västerländska skönlitteraturen. Även Bennie berättar om en 
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undervisning utifrån tecknen ”grundläggande”, ”västerländsk” och  ”kultur”, och 

beskriver att eleverna i vissa fall förhåller sig ifrågasättande: ”när dom [eleverna] då 

ifrågasätter om dom ska kunna Rousseau och Voltaire och gubbarna så brukar jag säga 

att det här handlar faktiskt bara om en grundläggande allmänbildning i hur vår 

västerländska kultur har vuxit fram”. Bennie uttrycker därmed att det existerar en 

nödvändig allmänbildningsaspekt i att undervisa om europeisk och västerländsk 

skönlitteratur och formuleringen ”västerländsk kultur” ges betydelse av att motsvara 

”grundläggande allmänbildning”.  

 Alex betonar även vikten av att elever med utländsk bakgrund utvecklar en kulturell 

förståelse för det svenska samhället. Alex berättar: ”dom här pojkarna ska ju leva sina 

liv här. Det är ju ytterst osäkert om dom någonsin kommer återvända till sina hemländer 

och då måste dom förstå den kultur dom lever i”. Alex anknyter därmed även tecknet 

”leva” samt ”måste” och ”förstå” till tecknet ”kulturer”, vilket ger tecknet en vidgad 

betydelse i diskursen. Här syns formuleringen ”förstå den kultur dom lever i”, vilket 

Alex förtydligar som den västerländska kulturen, föjdaktligen som någonting 

nödvändigt för att ”leva”. Vad Alex inte beskriver när hen säger att alla elever, 

svenskfödda som utlandsfödda, ska få möjligheter att utveckla förståelse för den kultur 

de lever i, är samtidigt möjligheten att svenskfödda elever ska lära sig om andra kulturer 

än den västerländska.   

 Alex utsagor avviker även i förhållande till hens subjektsposition då hen är uttalat 

”för mångkultur” samtidigt som hen framhåller västerländsk skönlitteratur i förhållande 

till urval i undervisningen. Motsägelsen i vara ”för mångkultur” och att samtidigt 

förespråka kunskaper om europeisk och västerländsk kultur kan relatera till att en 

lärares subjektsposition och förhållningssätt till undervisning inte nödvändigtvis 

behöver motsvara varandra.  

 Vidare beskriver även Ellis att ”det finns ju en slags historia som jag tror att man 

behöver känna till om sitt eget land” och att utgångspunkten vid 

litteraturundervisningen därmed borde innefatta Sverige och det svenska samhället, 

samt till viss del Europa. Ellis, nämner på ett liknande sätt att det egna landet och dess 

historia är viktiga i undervisningen om skönlitteratur. Att relatera tecknet ”historia” i 

förhållande till diskussionen om tecknet ”kulturer”, är Ellis därmed ensam om, 

samtidigt som det går att jämföra med Alex ovan nämnda diskussion om att få 

kunskaper om den kultur man lever i.  
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 Alex, Bennies och Ellis utsagor om vad som är viktigt i litteraturundervisningen 

avgränsas sammantaget till europeisk och västerländsk skönlitterär kanon vilka anknyts 

till tecknen ”allmänbildning” och ”grundläggande”. Tecknet ”kulturer” framkommer i 

en ekvivalenskedja tillsammans med tecknen ”västerländsk”, ”vår” samt ”egen”. I dessa 

fall utelämnas ”icke västerländska kulturer” från tecknet ”kulturer”, och icke 

västerländska kulturer ingår således inte heller i vad som uppfattas som 

”allmänbildning”, eller det ”egna”, utan beskrivs som ”andra” kulturer. Detta blir tydligt 

i Bennies beskrivning av diskussioner om skönlitteratur som behandlar kulturella 

skillnader. Hen beskriver att eleverna kan se diskussionerna ”som ett sätt att lära hur 

andra kulturer, [och] hur andra människor ser på den här saken”. Samtidigt bör även 

nämnas att Bennie i sammanhanget också associerar diskussionerna och tecknet 

”kulturer” till ett ”respektfullt förhållningssätt” gentemot varandra i undervisningen. 

Detta för att nå ökad förståelse för varandra.  

 När det gäller Alex, Bennie och Ellis och deras respektive subjektspositioner visar 

dessa att samtliga blev klara med sin lärarutbildning i slutet av 80-talet och därmed före 

införandet av läroplanen från 1994. Följaktligen har Alex, Bennie och Ellis fått en 

annan utbildning än Charlie och Dominique, vilket eventuellt kan vara bidragande till 

deras olika uppfattningar om skönlitterärt urval i undervisningen.  

 Bennie och Charlie anknyter vidare tecknet ”kulturer” till tecken som relaterar till 

problematik i klassrummet. Bennie menar att det kan vara problematiskt att diskutera 

”jobbiga ämnen som ligger nära eleverna och som handlar om eller som berör religion 

på något sätt”. Charlie relaterar å sin sida problematiken i urvalsprocessen till klassers 

kulturella heterogenitet. Hen berättar: ”Det kan vara lite beroende på vad jag har för 

kulturer i mitt klassrum, det kan påverka mitt val av litteratur”. Exempelvis nämner 

Charlie att hen aldrig skulle använda Betty Mahmoody och William Hoffers Inte utan 

min dotter ”[e]ftersom att den skildrar Islam på ett sätt som bekräftar den felaktiga 

bilden vi har av Islam idag”. Charlie beskriver att hen inte vill riskera att elever känner 

sig kränkta, vilket är ett exempel på hur beaktandet av elevers kulturella bakgrunder 

påverkar urvalet av skönlitteratur i undervisningen. Bennie och Charlies utsagor 

artikulerar således tecknet ”kulturer” i samband med tecknet ”religion”. Charlies 

diskussion om ”olika kulturer” relaterar även till problematik i frågor om 

undervisningens upplägg. Hen menar att litteratur från olika tider och av både kvinnor 

och män kommer in automatiskt när hen arbetar kronologiskt med 
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litteraturundervisning, samtidigt som skönlitteratur från olika kulturer är desto svårare 

att få in. Charlie berättar följande: 

 

det är ju just kulturen som blir det svåra, eh, men om man tänker sig att man läser exempel, 

ehm, 1200-talets texter från Sverige, så har vi ju en helt annan kultur i Sverige då [...]. 

Samtidigt så kan man titta på någonting från den grekiska och så har man en helt annan 

kultur, men den, alltså olika kulturer kommer ju också in, men det är ju långt ifrån alla 

kulturer. Alltså det finns ju inte tid till det heller tänker jag. Och det är ju jävligt synd. 

 

Två stora skillnader i Charlies beskrivning av den sistnämnda problematiken, i 

förhållande till övriga lärare, är att Charlie tar upp olika ”kulturer” inom det svenska 

samhället över tid. Charlies utsagor om tecknet kulturer syftar därmed inte endast på en 

geografisk plats eller på begreppet i etnografisk bemärkelse, utan vidgar betydelsen av 

tecknet ”kulturer”. Hen relaterar även tecknet till kulturell mångfald i urvalet av 

skönlitteratur och betonar genom formuleringen ”långt ifrån alla kulturer” det negativa i 

att detta inte är mer förekommande i undervisningen. 

 Anknytningen mellan kultur och religion delas av Bennie och Charlie, och båda 

relaterar tecknet ”kulturer” till tecken som signalerar olika typer av problematik i 

klassrummet i en ekvivalenskedja av negativt associerade tecken såsom ”jobbiga”, 

”kränkt”, ”svår” och ”felaktig”. Bennie och Charlies subjektspositioner är i vissa 

avseenden lika eftersom båda undervisar eller har undervisat i svenska som andraspråk. 

Båda har därmed mött elevgrupper med större heterogenitet gällande kultur och 

religion, vilket kan påverka hur de uttrycker sig och att de beaktar andra frågor inom 

diskursen. Charlies utbildning innefattar dessutom religionsämnet vilket tydliggörs i 

uttalandet ovan om att ”olika kulturer” även utgörs av äldre kulturer inom Sverige, 

såsom nationen innan kristnandet under medeltiden. 

 Vidare adderar Dominique i flera utsagor tecknet ”noga” till tecknet ”kulturer”. Hen 

beskriver följaktligen att hen är ”noga” med att få in verk och författare från ”olika 

kulturer”, och av kvinnor och män i undervisningen. Hen berättar: 

 

alltså jag är rätt så noga såhär att jag skriver upp vad jag jobbar med för typ av texter i mina 

klasser, jag brukar ha lite såhär avstämningar för mig själv… där jag liksom går igenom att, 

ja, har vi fått in allt nu? Så jag är väldigt så, jag nästan bockar av att vi faktiskt får in från 

olika kulturer och olika tider och av kvinnor och män. Och jag tycker att det är viktigt, att 

man verkligen försöker det också, att hitta den här bredden. 
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Dominiques utsaga relaterar inte till problematik i förhållande till tecknet ”kulturer”, 

utan det anknyts till tecknet ”viktigt” och formuleringen ”att man verkligen försöker” 

samt att ”hitta den här bredden”, vilket åsyftar en kontrast i förhållande till undervisning 

om endast europeiska eller västerländska skönlitterära verk. ”Kulturer” associeras 

därmed till positiva tecken, vilket gör att utsagan upplevs som positivt laddad.  I 

jämförelse med Alex som menar att elever med utländsk bakgrund bör få kunskaper om 

det svenska samhället och den svenska kulturen berättar Dominique om undervisningen 

av elever med utländsk bakgrund på ett annat sätt: 

 

när man får fler och fler elever också från andra kulturer, andra länder… från andra håll i 

världen, så är det också viktigt att de kan känna igen sig. [...] få känna att det här ger dom 

någonting. Så att jag tänker nog mycket på det, jag försöker liksom få med så många 

aspekter som möjligt. Och variera då vad det är för typ av texter det är vi jobbar med i 

klassrummen. 

 

Till skillnad från Alex berättar Dominique om elever med utländsk bakgrund genom att 

använda formuleringar som att ”det är viktigt att de kan känna igen sig” och att få med 

”så många aspekter som möjligt” i undervisningen. Dominique beskriver sig själv som 

noggrann i fråga om att använda verk från flera olika kulturer som utgångspunkter i 

klassrummet. Dominique är nämner även tecknet ”variera” i förhållande till tecknet 

”kulturer”, i betydelsen av att det är centralt att variera sitt urval och anpassa det efter 

elevgruppen. Även om Dominique, liksom de andra lärarna skiljer ”kulturer” från 

varandra genom uppdelning ”egna kulturen” och ”andra kulturer”, anknyts tecknet 

”viktigt” i Dominiques fall inte till ”europeisk” eller ”västerländsk” litteratur och kultur, 

vilket är en skillnad i jämförelse med de ekvivalenskedjor som uppkommer i de andra 

lärarnas utsagor.   

 Även om artikulationer om tecknet ”kulturer” har vissa likheter, förekommer olika 

definitioner av tecknet, vilket leder till att tecknet kategoriseras som en flytande 

signifikant, vilket bidrar till instabilitet inom diskursens.  

 

6.1.2 Artikulationer om ”kunskaper” 

Artikulationer om ”kunskaper” binds i många utsagor samman med ”kulturer” i en 

ekvivalenskedja där dessa tecken står i relation till varandra. Relationen mellan 

”kunskaper” och ”kulturer” tydliggörs av Bennies beskrivning av att eleverna ska få 

möjligheter att utveckla grundläggande allmänbildning om västerländsk kultur: 
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det här handlar faktiskt bara om en grundläggande allmänbildning i hur vår västerländska 

kultur har växt fram. [...]. Det behöver inte vara några djupare kunskaper egentligen utan 

man behöver ha dom verktygen för att på något sätt förstå hur vår kultur växt fram och hur 

viktiga, till exempel Voltaire, var för samhället idag. [...]. Vi vill inte bli betraktade som 

korkade när vi blir vuxna [...] om någon säger till exempel Voltaire så ska man åtminstone 

veta att han var en författare som var fransman och så där.  

 

Förutom att sätta allmänbildning i relation till ”kulturer” sätter Bennie även tecknet i 

relation till ”kunskaper” i diskussionen om att eleverna genom undervisningen om 

skönlitteratur ska utveckla grundläggande allmänbildningskunskaper om europeisk och 

västerländsk skönlitteratur. Bennies formulering ”Vi vill inte bli betraktade som 

korkade” står i relation till tecknen ”kunskaper” och ”kulturer”, som även får relation 

till varandra, eftersom att kunskaperna motsvarar kunskaper om den västerländska 

kulturens framväxt. Vad som behövs för att inte bli betraktad som ”korkad” relaterar 

således till tecknet ”grundläggande allmänbildning” utifrån västerländsk, eller europeisk 

skönlitteratur och kultur. Detta anknyts inte till tecknet ”icke västerländsk 

skönlitteratur” vilket leder till att ”grundläggande allmänbildning” inte signalerar att det 

innefattar denna typ av litteratur. Även Alex anknyter tecknet ”kunskaper” till kända 

västerländska verk som ”Shakespeare” eller ”Pippi Långstrump”. Dessa beskrivs i sin 

tur som nödvändiga för att ”kunna delta i det svenska samhället”. Återigen använder 

Alex ett tecken (tidigare användes tecknet ”leva”) som signalerar den praktiska 

nödvändigheten med att nå kunskaper om västerländsk skönlitteratur, genom att hen 

användander tecknet ”delta” i förhållande till ”det svenska samhället”. Utifrån Alex och 

Bennies ovan nämnda utsagor identifierar vi därmed en ekvivalenskedja mellan tecknen 

”samhällsdeltagande”, ”allmänbildning” och ”kunskaper” i relation till tecknen 

”europeisk” och ”västerländsk” skönlitteratur. Den icke västerländska skönlitteraturen 

anknyts således inte till det centrala tecknet ”kunskaper” i förhållande till lärarnas 

utsagor om litteraturundervisningen.  

 Utsagorna ser annorlunda ut i Dominiques intervju. Hen beskriver att det är centralt 

att ”eleverna får möta olika bilder av världen och olika sätt att se och förhålla sig till 

omvärlden och människor”. Dominiques utsagor om ”kunskaper” relaterar även till 

tecknet ”omvärlden”, vilket är en skillnad i förhållande till de andra lärarnas utsagor. 

Samtidigt som de andra lärarna beskriver en uppdelning i förhållande till kunskaper om 

”vår” och ”andras” ”kulturer” relaterar Dominiques utsagor istället till ”omvärlden” och 
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hur denna bidrar till ”olika perspektiv”. Dominique använder även formuleringen ”flera 

platser i världen” i relation till ”Europa” och ”västvärlden”. Dominiques utsagor skiljer 

sig därmed från de andra lärarna eftersom hen upprättar en uttalad relation mellan 

tecknet ”kunskaper” och tecknet ”icke västerländsk skönlitteratur”. 

 Att Dominique är den enda i studien som säger att hen försöker skapa möjligheter att 

få kunskaper om den icke västerländska skönlitteraturen går att relatera till 

subjektspositionen i fråga. Dominique är den enda i studien som säger att 

styrdokumenten är den grundläggande faktorn i valet av skönlitteratur i undervisningen, 

samtidigt som de andra lärarna nämner att urvalet baseras på dem själva som 

professionella lärare.  

 I förhållande till lärarnas utsagor om ”kunskaper” har tecknet i många fall karaktären 

av ett moment. Tecknet definieras utifrån ”västerländska”, ”europeiska” eller ”svenska” 

skönlitterära verk som ställs i relation till tecken som indikerar samhällsdeltagande och 

allmänbildning. Dominiques utsagor skiljer sig dock från de övriga eftersom hens 

utsagor anknyter tecknet ”kunskaper” till bland annat ”icke västerländsk skönlitteratur” 

och ”omvärlden”, vilket gör att tecknet ”kunskaper” inte får en stabil position i 

diskursen utan istället får karaktär av en flytande signifikant. 

 

6.1.3 Artikulationer om begränsningar för att undervisa om icke 

västerländsk skönlitteratur 

I samtliga intervjuer uppkom tecken som relaterar till begränsningar och förutsättningar 

för att undervisa om icke västerländsk skönlitteratur, vilket även innebar att olika 

ekvivalenskedjor upprättades. Vi kommer här att redogöra för vad detta innebär 

eftersom det är centralt för förståelsen av diskursen. De två huvudsakliga 

diskussionerna berörde kunskaps- och tidsbrist vilket uppkom i utsagor om de ovan 

beskrivna tecknen ”kulturer” och ”kunskaper”. Ellis säger: 

 

Ja, alltså det är klart att jag bor och undervisar i Sverige. Det kan jag inte låtsas som att 

jag inte gör. Jag kan för lite om Afrikas historia, jag kan för lite om Amerikas historia, 

jag kan för lite om Kinas historia, eller Uzbekistans historia eller hur det är att leva i 

Ouagadougou. [...]. Det är klart att jag kan ta in deras litteratur , men vad kan jag berätta 

om den, vad kan jag ladda den med. 

 

Ellis återupprepar flera gånger frasen ”jag kan för lite”, vilket uttrycker att det finns en 

kunskapsbrist i förhållande till icke västerländsk skönlitteratur. Samtidigt skapar 
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formuleringen ”för lite” en indikation om att det finns ett mått kunskaper som en lärare 

ska ”ladda” litteraturen med. Detta återkommer även i Alex utsagor då hen talar om att 

undervisa om icke västerländsk skönlitteratur: ”Jag blir lite sådär nervös och osäker om 

man tar in saker som man inte vet något om”. Att ”inte veta” eller ”inte kunna” relateras 

till icke västerländsk skönlitteratur och blir således någonting som anknyts till tecknen 

”nervös” och ”osäker”. Likaså nämner Charlie tecknet ”okunskap” som en begränsning 

i förutsättningarna att ta in icke västerländsk skönlitteratur i undervisningen: ”då ligger 

ju problemet på min okunskap”. Icke västerländsk skönlitteratur anknyts därmed i en 

ekvivalenskedja som innefattar tecknen ”okunskap”, ”nervös” och ”osäker” vilket bidrar 

till att undervisning om icke västerländsk skönlitteratur ges negativa associationer. 

 Charlie beskriver ytterligare varför okunskap hindrar hen från att undervisa om icke 

västerländsk skönlitteratur:  

 

som barn av Europa som jag är så är jag ju också då påverkad av det jag känner till mer, 

kan mer om det, känner mig tryggare med det när jag går in i ett klassrum, eh, och pratar 

hellre om det just, alltså av fel skäl då, egentligen blir det ju, ehm, egoistiska, lite 

småtråkiga anledningar och här är det ju egentligen liksom, bakläxa till en själv. Det 

finns ingenting som säger att man inte skulle kunna göra det, eh, det finns inte, nej 

bakläxa. 

 

För att legitimera sin litteraturundervisning samt att den utgår från ”kunskaper” om 

”Europa” nämner Charlie frasen ”barn av Europa” och att detta är det hen känner sig 

”tryggare” att undervisa om. Dock kritiserar hen även detta eftersom hen anknyter dessa 

tecken till tecknen ”fel skäl”, ”småtråkiga anledningar” och ”bakläxa”, vilket bidrar till 

att utsagan som helhet blir motsägelsefull. Charlie är således den enda av informanterna 

vars utsagor bidrar till en ekvivalenskedja med negativa associationer gentemot det 

specifika tecknet ”Europa”. 

 I samtliga intervjuer, med undantag för Bennies lyftes även ”tid” i förhållande till 

tecknet ”kunskaper” gällande att undervisa om icke västerländsk skönlitteratur. I Alex 

intervju framkommer ”tid” även med aknytning till tecknet ”prioriteringar”. Alex säger 

att ”eftersom man inte har så mycket tid så måste man prioritera… Och jag tror att jag 

personligen nog prioriterar någon sorts grundläggande kanon, om du nu vill kalla det 

det”. Med ”grundläggande kanon” menar Alex västerländsk och europeisk skönlitterär 

kanon, som vi tidigare nämnt även relaterar till tecknen ”kunskaper” och ”kulturer”. 

Alex berättar även att den nya läroplanen (Gy11) innebär att litteraturens plats i 
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styrdokumenten har ”inskränkts”. Hen beskriver att ”förr i tiden, när vi hade två år på 

oss att läsa hela världslitteraturen så läste man ju mer [...]. Idag upplever jag att jag inte 

hinner det”. I tecknet ”världslitteraturen” innefattar Alex samtidigt inte icke 

västerländsk skönlitteratur eftersom hen på vår följdfråga om hen förr i tiden hann med 

att undervisa om ”hela världen”, utifrån vår förståelse om vad tecknet ”hela världen” 

betyder, svarar Alex: ”Nej, det kan jag ju inte påstå (skratt)”. I Charlie och Ellis utsagor 

relateras istället tecknet ”tid” till förberedelser och införskaffande av kunskaper. Charlie 

berättar följande: 

 

jag är inte främmande för att så här gå på nya grejer, men jag måste ha tid till det och det 

finns så lite tid, låt oss säga att man skulle vilja göra någon jättespännande grej om 

mellanösterns medeltida litteratur, säger vi. Eh, det låter för mig så här, ja, vad roligt, men 

då hade jag ju behövt fyra veckor på mig kanske dels läsa hela verk, dels hinna läsa 

forskning om det, alltså kunna berika mig själv riktigt för att kunna ringa in var blir detta 

intressant för mina elever. Och den tiden, den tiden finns ju liksom inte. 

 

Charlies beskrivning signalerar således att hen inte är ”främmande” för samt att det vore 

”jättespännande” att uppdatera sin undervisning utifrån icke västerländsk skönlitteratur. 

Samtidigt relaterar hen de positivt associerade tecknen ”jättespännande” och ”roligt” till 

tecknen ”inte” och ”tid”, alltså att det inte finns tid till detta trots vilja. I Charlies fall 

anknyts även tecknet ”tillgänglighet” till ”icke västerländsk skönlitteratur” eftersom hen 

uttrycker att det ”kräver mer tid” att få tillgång till klassuppsättningar. 

 Slutligen är Dominique ensam om att inte relatera ”tid” till ”brist”. Bennie, Charlie 

och Ellis nämner att de skulle vilja vidareutbilda sig inom skönlitteratur, samtidigt som 

de säger att de inte har eller att det inte finns tid. Dominique å andra sidan beskriver att 

hen tar sig tid om det är något hen vill lära sig mer om. Dominique nämner även att hen 

läser icke västerländsk skönlitteratur på sin fritid, vilket kan bidra till att hen inte 

upplever sig ha brist på tid i förhållande till att läsa och sätta sig in i icke västerländsk 

skönlitteratur. Även Charlie och Ellis säger att de ägnar mycket av sin fritid åt 

skönlitterär läsning, men berättar inte att läsningen omfattar icke västerländsk 

skönlitteratur.  
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6.2 Diskursens karaktär som inkluderande, integrerande eller 

exkluderande 

Diskursen kan utifrån analysen ses som instabil eftersom lärarnas utsagor innefattar 

variationer i hur diskursen om icke västerländsk skönlitteratur artikuleras. Utifrån 

tecknen ”kulturer” och ”kunskaper” samt de ekvivalenskedjor som utkristalliserats och 

analyserats fram, ämnar vi i denna del av analysen resonera om huruvida diskursen 

karaktäriseras av inkluderande, integrerande eller exkluderande förhållningssätt till icke 

västerländsk skönlitteratur. 

 Gällande tecknet ”kulturer” karakteriseras lärarnas förhållningssätt till största delen 

som exkluderande. Alex, Bennie och Ellis utsagor om ”kulturer” skapar 

ekvivalenskedjor till ”västerländsk”, ”svensk” och anknyts till ”allmänbildning”. Detta 

resulterar i att ”icke västerländskt” utesluts från ekvivalenskedjorna. Även när det gäller 

tecknet ”kunskaper” karaktäriseras Alex och Bennies förhållningssätt som exkluderande 

eftersom deras utsagor relaterar till bland annat ”allmänbildning” i förhållande till 

västerländska kulturer och kunskaper om svenska och europeiska skönlitterära verk.  

 Alex, Bennie, och Charlies anknytningar mellan tecknet ”kulturer” och tecken som 

signalerar problem såsom ”jobbiga”, ”kränkt”, ”svår” och ”felaktig” leder även till att 

lärarna exkluderar skönlitteratur som berör vissa ämnen, vilket även bidrar till deras 

övergripande exkluderande förhållningssätt till icke västerländsk skönlitteratur. 

 Uppdelningen mellan ”vi”, ”vår” kultur och ”dem”, ”andras kultur” är förhållandevis 

genomgående i samtliga intervjuer. Uppdelningen relaterar till vad lärarna beskriver 

som centralt, vad de prioriterar och därmed även exkluderar. Lärarna beskriver, som 

Charlie uttrycker det, att de är ”barn av Europa”, vilket påverkar hur de talar om sin 

undervisning och hur de definierar tecknet ”kulturer”. Dominique skapar samtidigt en 

brytpunkt i diskursens exkluderande karaktär som gör att diskursen inte kan ses som 

enhetligt exkluderande när det gäller tecknet ”kulturer”. Dominique förhåller sig till stor 

del inkluderande genom att definiera ”olika kulturer” och sätta tecknet ”kulturer” i 

förhållande till ”omvärlden”.  

 Vidare präglas Dominiques förhållningssätt även av inkludering när det gäller 

tecknet ”kunskaper”. Dominique relaterar till skillnad från de övriga lärarna, till icke 

västerländsk skönlitteratur i sin definition av tecknet ”kunskaper”. Hen anknyter tecknet 

till kunskaper om skönlitteratur från ”olika platser i världen”, och uttrycker explicit att 

det är ”väldigt viktigt” att detta inte endast innefattar ”Europa” och ”västvärlden”. 

Dominiques inkluderande förhållningssätt till tecknet ”kunskaper” beror även på att 



 

 30 

ekvivalenskedjorna i Dominiques utsagor inte innefattar tecknet ”okunskap”, vilket på 

olika sätt förekommer i de andra lärarnas utsagor och bidrar till ett exkluderande 

förhållningssätt till icke västerländsk skönlitteratur. Charlie skiljer sig dock från de 

andra i viss mån eftersom ekvivalenskedjorna i utsagorna om begränsningar och i 

relation till sin egen ”okunskap” även associerar negativt laddade tecken till ”Europa”.  

 Lärarens kunskap och profession innebär slutligen variationer när det gäller 

förhållningssätt. Lärarnas exkluderande förhållningssätt kan exempelvis ses i relation 

till lärarnas kunskapsgrund, som i samtliga fall omfattar europeisk och västerländsk 

skönlitteratur. Denna kunskapsgrund både möjliggör och begränsar lärarna att undervisa 

om olika typer av skönlitteratur, och i fallet om icke västerländsk skönlitteratur 

exkluderas denna av majoriteten av lärarna, till förmån för europeisk och västerländsk 

skönlitteratur. Dominique är dock avvikande i sitt genomgående inkluderande 

förhållningssätt.  

 

7 Diskussion  

Diskursen om icke västerländsk skönlitteratur artikuleras i lärarnas utsagor genom 

tecknen ”kulturer”, och ”kunskaper”, samt genom ekvivalenskedjor som på olika sätt 

relaterar till begränsningar och förutsättningar i förhållande till undervisning om icke 

västerländsk skönlitteratur. Diskursens karaktär innebär till största delen ett 

exkluderande förhållningssätt till icke västerländsk skönlitteratur, samtidigt som enstaka 

inkluderande förhållningssätt förekommer. Eftersom de centrala tecknen, ”kulturer” och 

”kunskaper” fastställdes som flytande signifikanter och eftersom ekvivalenskedjorna ser 

olika ut bland lärarnas utsagor, kan diskursen inte ses som karakteriserad av endast ett 

av förhållningssätten i fråga om inkludering och exkludering. 

 I enlighet med Lars Brinks (2006) studie prioriterar de flesta av lärarna i vår studie 

inte skönlitteratur som överskrider eller går utanför västerlandets kanon, samtidigt som 

europeiska och västerländska klassiker samt en nationell kanon ges en framskjuten 

plats. Detta framkommer i lärarnas utsagor om brist på kunskap och tid, vilket leder till 

att de inte anser sig ha tillräckliga möjligheter till att inkludera icke västerländsk 

skönlitteratur i undervisningen. Stefan Lundström (2007) visar i sin studie om 

urvalsdiskursen i litteraturundervisning att det bland lärare finns en generell uppfattning 

om att specifika verk bör förekomma i litteraturundervisningen. Detta återspeglas till 

viss del även i vår studie genom lärarnas förhållningssätt till icke västerländsk 

skönlitteratur som i de flesta fall präglas av utsagor om prioriteringar samt av 
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uppfattningar om att elever i första hand ska få möjligheter att utveckla kunskaper om 

den kultur de lever i.  

 Lundströms studie visar även att lärare är osäkra på vilken litteratur de ska undervisa 

om, bland annat på grund av styrdokumentens abstrakta formuleringar. Det förekommer 

ingen explicit skrivelse från Skolverkets sida angående vad som ingår i formuleringen 

”olika kulturer”. I utsagorna syns en osäkerhet om vilken skönlitteratur som ska 

inbegripas i undervisningen, vilket skulle kunna förklara lärarnas skilda tolkningar av 

tecknen ”kulturer” och ”kunskapers” betydelse. Kjelens (2013) beskrivning av lärarnas 

urvalsprocess och hur den påverkas av skolkulturer och skönlitterära antologier är 

vidare även återkommande i vår studie. Bland annat Charlie nämner, i förhållande till 

tidsbrist, att hen inte hinner leta reda på material i form av icke västerländsk 

skönlitteratur, vilket i sin tur leder till att den exkluderas. 

 Lärarnas förhållningssätt till ”kulturer” och ”kunskaper”, fastställer tecknen som 

flytande signifikanter, samtidigt som artikulationerna om ”kunskaper” är förhållandevis 

lika i majoriteten av lärarnas utsagor. Det är endast i enstaka fall, exempelvis gällande 

Dominiques utsagor, som tecknet får en mer öppen betydelse vilket bidrar till 

diskursens instabilitet. Instabiliteten kan möjligen förklaras av lärarnas 

subjektspositioner eftersom de som har en äldre utbildning (Alex, Bennie och Ellis) 

förhåller sig mer exkluderande till icke västerländsk skönlitteratur, samtidigt som de 

som utbildat sig senare (Charlie och Dominique) befinner sig i gränslandet mellan 

exkludering och inkludering. Att tillägga är dock att Charlie är den enda som uttalar sig 

tydligt kritiskt gentemot sin undervisning om europeisk och västerländsk litteratur. 

 I vår studie framkommer vidare det som Tenngart (2010) skriver om hur den 

koloniala diskursen fortsätter att prägla världen idag. Europeisk och västerländsk 

skönlitteratur beskrivs som utgångspunkt i majoriteten av lärarnas utsagor om sin 

undervisning. Europeisk och västerländsk skönlitteratur är i utsagorna centralt i 

förhållande till tecknen ”kulturer” och ”kunskaper”, vilket skulle kunna förklara att den 

icke västerländska skönlitteraturen exkluderas. Exkluderingen behöver samtidigt inte 

relatera till lärarnas världsbilder, utan kan eventuellt förstås utifrån det Petterson (2011) 

beskriver som den maktasymmetri som påverkar förutsättningarna för författare från 

områden utanför västvärlden att publicera verk i Europa, samt till att lärarnas respektive 

litteraturutbildning beskrivs som präglad av europeisk och västerländsk litteratur. 

Baserat på tecknens instabila karaktär är dock vår tolkning att diskursen befinner sig i 

ett stadium av destabilisering och att innebörden av tecknen ”kulturer” och ”kunskaper” 
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i vissa fall börjat innefatta kulturella och kunskapsmässiga områden som tidigare 

befunnit sig i periferin. 

 När det gäller de mestadels exkluderande förhållningssätten kan inte dessa beskrivas 

som felaktiga i förhållande till ämnesplanens formuleringar, eftersom 

syftesformuleringarna och kommentarmaterialet för ämnesplanen i svenska inte ställer 

några krav eller förtydligar riktlinjer för vilken skönlitteratur lärarna ska undervisa om 

(Skolverket 2011b). Formuleringen om att undervisningen ska innefatta skönlitteratur 

från ”olika kulturer” (Skolverket 2011a:161) samt att undervisningen ska präglas av 

”kulturell mångfald” (Skolverket 2011a:5) förklaras eller förtydligas följaktligen inte 

som exempelvis västerländska eller icke västerländska, utan läraren får tolka vad ”olika 

kulturer” betyder. Även tolkningsfriheten kan möjligtvis bidra till att tecknet ”kulturer” 

artikuleras som en flytande signifikant.  

 Att fyra av lärarna beskriver många olika skäl till att inte undervisa om icke 

västerländsk skönlitteratur kan vidare sättas i relation till Dominique som beskriver 

undervisningen på ett annat sätt. Dominique beskriver undervisningen om icke 

västerländsk skönlitteratur utan att nämna att den kräver mer tid eller kunskap.  

Dominiques förhållningssätt kan möjligtvis relatera till hens vidareutbildning och 

kunskapssökande, eftersom hen är den i studien som tydligast uttryckt att hen utbildat 

sig vidare.  

 De ekvivalenskedjor som artikuleras i lärarnas utsagor anknyter i de flesta fall icke 

västerländsk skönlitteratur eller skönlitteratur från ”andra kulturer” till negativt 

associerade tecken som ”osäker”, ”nervös”, ”svår” eller ”okunskap” medan ”europeisk” 

och ”västerländsk” skönlitteratur, ”kulturer” och ”kunskaper” associeras till mer positivt 

laddade tecken som ”allmänbildning”, ”tryggare” och ”grundläggande”. Därmed får 

icke västerländsk skönlitteratur en mer negativ association än den europeiska eller 

västerländska litteraturen, vilket i sin tur potentiellt kan påverka huruvida lärarna 

inkluderar eller exkluderar verk i sin undervisning. Dominique utgör dock ett undantag 

genom hens utsagor som skapar positivt associerade ekvivalenskedjor till icke 

västerländsk skönlitteratur. Samtidigt behöver Dominiques sätt att tala om 

undervisningen inte skildra en faktisk sådan, eftersom sättet att tala om sig själv och sin 

undervisning även kan handla om att porträttera och positionera sig. Dominique 

poängterar under intervjun att hen inte kan komma på något som är problematiskt med 

undervisningen om skönlitteratur, vilket de övriga lärarna gör.  
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 Lärarnas ovan beskrivna tvekan inför att undervisa om något de inte anser sig ha 

tillräckliga kunskaper om kontrasterar mot ett mer utforskande förhållningssätt till 

undervisning. Utifrån ett mer öppet och oförutbestämt förhållningssätt kan en lärare 

tillsammans med sina elever söka och bygga kunskap. Samtidigt kräver ett sådant 

förhållningssätt möjligen specifika pedagogiska kunskaper och förutsättningar. 

 En genomgående fråga som vi funderat på under studiens gång är hur lärarnas 

förutsättningar, exempelvis den utbildning och vidareutbildning lärarna får från 

universiteten och arbetsplatserna påverkar deras möjligheter att undervisa om 

skönlitteratur utöver den europeiska och västerländska. Enligt oss vore det därmed 

relevant med vidare forskning som tar större hänsyn till och undersöker hur universitet 

och vidareutbildning för lärare anammar värdegrundens krav på mångkulturell 

kompetens och internationell prägel. Det vore även intressant att undersöka hur 

diskursen om icke västerländsk skönlitteratur artikuleras utifrån hur Skolverket 

resonerar om formuleringarna i ämnesplanen och värdegrunden, där det framgår att 

undervisningen ska omfatta litteraturer från olika kulturer  samt att skolan ska främja 

kulturell mångfald. Utifrån vår studie kan vi inte dra slutsatser om hur lärarnas 

förutsättningar att inkludera icke västerländsk skönlitteratur påverkar undervisningen 

och eleverna, mer än i förhållande till de tecken som analyserats fram. Vi kan heller inte 

beskriva hur lärarnas olika förhållningssätt till icke västerländsk skönlitteratur påverkar 

undervisningen eller elevers kunskapsutveckling i förhållande till skönlitteratur. De 

presenterade  forskningsmöjligheterna kan, som Leppänen och Lundahl (2009) skriver, 

ses som möjligheter att synliggöra tystade och marginaliserade texter som utesluts ur 

den europeiska och västerländska kanon (2009:17), vilket vi anser är relevant för 

framtida forskare att undersöka i en skola som ska präglas av kulturell mångfald och 

internationalitet.  
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I 
 

Bilagor 
Nedan presenteras den utskickade förfrågan om deltagande följt av intervjuguiden som 

lärarna fick ta del av. 

 

Bilaga 1 – Förfrågan om deltagande 

Hej alla svensklärare! 

 

Vi är två studenter som just har påbörjat vårt examensarbete inom svenskämnet och 

ämneslärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Vår studie undersöker 

svensklärares förhållningssätt till litteraturundervisning, vilken litteratur som inbegrips, 

på vilket sätt detta görs och varför.  

 

För att kunna genomföra vår studie behöver vi nu er hjälp och vi skulle bli väldigt glada 

och tacksamma om ni skulle vilja ställa upp på en intervju över Skype. Intervjuerna 

kommer att vara semistrukturerade (alltså mer som ett samtal än en strikt intervju) och 

ta ungefär en timme. I uppsatsen är ni självklart anonyma (likaså specifika saker ni 

berättar om, ex. namn skola, elever), och allt inspelat ljudmaterial kommer givetvis att 

förstöras så snart studien är examinerad. Intervjuerna kommer främst att genomföras 

veckorna 47 och 48, men vi är självklart flexibla utifrån era behov. En viktig punkt att 

tillägga är att vi söker lärare som arbetar på gymnasiet.  

 

Vi hoppas verkligen att någon/några av er vill vara med i vår studie - det skulle vara så 

spännande och roligt! Om detta låter intressant, maila till: XXXXXXX.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Ebba White & Robin Lindqvist 

LINNÉUNIVERSITETET 

 

  



 

 II 

Bilaga 2 – Förinformation och intervjuguide 

 
Intervjun 
 

Tack för att du ställer upp som deltagare i vår studie! Nedan följer lite praktisk information om 

intervjun samt intervjuguiden som vi kommer att använda som stöd och underlag för samtalet.  

 

Intervjun är semistrukturerad vilket innebär att den mer liknar ett samtal än en strikt intervju. 

Som hjälp, och för att komma åt syftet för studien, utgår intervjun från en intervjuguide med 

olika teman, vilken presenteras nedan. Teman med tillhörande frågor strukturerar till viss del 

upp intervjun och ska ses som ett stöd, inget måste.   

 

Fokus under intervjun ligger på det du som intervjuperson berättar, på dina ståndpunkter. 

Intervjun kan därmed komma att röra sig i olika riktningar beroende på vad du anser intressant 

och viktigt att prata om. Du är således fri att utforma dina svar utifrån dig själv och dina åsikter 

samtidigt som jag som intervjuare kan ställa följdfrågor eller komma att be dig att utveckla dina 

svar ytterligare.  

 

Intervjun spelas in audiellt, och du har rätt att avbryta intervjun när du vill. Namn på exempelvis 

dig själv, dina elever och din skola kommer att anonymiseras och intervjun med tillhörande 

transkriberingar kommer att raderas när studien är examinerad. Slutligen kommer uppsatsen att 

publiceras i den digitala vetenskapliga arkivet DiVA:  http://www.diva-portal.org.  

 

Återigen, tusen tack för din medverkan! 

 

Ebba White & Robin Lindqvist, Linnéuniversitetet i Växjö 

  

http://www.diva-portal.org/


 

 III 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 
 Berätta lite kort om dig själv, ex. namn, ålder, var du bor, var du kommer från, om du 

har någon hobby eller vad du gör på din fritid etc. 

 
 Vad har du för utbildning och yrkeserfarenhet? 

 
 Vilken ”litteraturutbildning” har du fått. Ex. vilken/vilka typ/typer av litteratur/litteraturer 

har du fått kunskaper om, litteraturdidaktiska lärdomar etc.  

 
 Beskriv din arbetsplats. Ex. vad det är för skola, inriktning, vilka program som finns, hur 

stor skolan är etc. 

 
 Berätta lite om din undervisning. Ex. vilka kurser du undervisar i, om dina klasser, 

övriga uppgifter förutom lärarskapet etc.  

 

Skönlitteratur för dig 

 
 Vad läsa och varför läsa skönlitteratur, enligt dig? 

 
 Vad har skönlitterära texter för roll och plats i ditt liv (både privat och yrkesmässigt)?  

 
 Vad berör dig, vilken typ av skönlitteratur läser du helst? 

 
 Vissa påstår att svensklärare antingen har ett litterärt eller språkligt fokus, var 

positionerar du dig i förhållande till dessa ytterligheter?  

 
Litteraturundervisning och styrdokument 

 
 Vad är syftet med din litteraturundervisning? Vad är viktigt för dig? 

 
 Hur tolkar du formuleringarna i syftet för svenskämnet?  

 
1. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter [...] som källa till självinsikt och 
förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 
föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna 
för nya perspektiv. 

 
2. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika 
tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna 
texter med utgångspunkt i det lästa. 

 
 Hur tänker du om dessa formuleringar i förhållande till din undervisning? 

 
 Hur anser du att dina förutsättningar för att bedriva undervisningen motsvarar dessa 

syften? (Ex. gällande tid, tillgänglighet i förhållande till material och översättningar, 
individanpassning osv.)  

 
 
 



 

 IV 

Urval 
 

 Vilken skönlitteratur använder du i undervisningen och varför? Vad tycker du är viktigt 
att få med och att eleverna lär sig? Ge exempel.  

 
 Hur tänker du om representation och mångfald i förhållande till din 

litteraturundervisning? 

 
 Finns det litteratur som du anser måste ingå i undervisningen? Finns det något du aldrig 

skulle ta med? Varför? 

 
 Vem/vad bestämmer vilken litteratur som ska ingå i undervisningen? (Du, 

arbetslaget/lokala styrdokument, eleverna, rektorn, Skolverket, staten, ”kultureliten”?) 
På vilket sätt? Varför? 

 
 Hur lägger du upp litteraturundervisningen? Ex. tematiskt eller genom epokstudier. 

Varför?  

 
 Använder du olika undervisningsmetoder för olika litteraturer? Varför?  

 
 Finns det någonting, i förhållande till urval av olika litteraturer, som brukar vara 

problematiskt i din litteraturundervisning?  

 

Utveckling 
 

 Hur söker du inspiration, material etc. till din litteraturundervisning? Försöker du bredda 
ditt perspektiv, uppdatera din undervisning? På vilket sätt? 

 
 Tar du del av vidareutbildningar av olika slag? Om ja, av vilket slag? Varför?  

 
 Använder du dig av aktuell forskning? Om ja, vilken? Varför? 

 
 Skulle du vilja utveckla din undervisning ytterligare? Hur, varför?  

 


