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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Den 24e oktober 1968 skickade tre unga lektorer vid Nairobi University ett internt brev märkt 

”On the Abolishment of the English department” till dekanen för den litteraturvetenskapliga 

institutionen. Brevet uppmanade dekanen att överge den eurocentriskt präglade litteratur- 

vetenskapliga institutionen. I slutändan resulterade detta i, inte bara avvecklingen av den 

anglosaxiskt orienterade institutionen, utan även i etablerandet av en ny litteratur- 

vetenskaplig institution med tydlig afrocentrisk orientering.1  

 Händelsen är en länk i en kedja av liknande händelser vid universitet i Östafrika, 

tydligt relaterade till tidens politiska omvälvningar då land efter land på den afrikanska 

kontinenten förklarades självständiga. Händelsens betydelse och följderna den fick är 

omdiskuterade, men den kan ändå ses som ett startskott för ett ökat medvetande om den 

afrikanska litteraturen och dess läsares/uttolkares önskan om frigörelse från forna 

kolonialmakters litterära imperialism till förmån för litteratur från det egna landet skrivet på 

afrikanska språk.2 

 Några år före denna händelse (1961) blev Kenyas granne i söder, Tanganyika 

självständigt från Storbritannien (före 1919 en tysk koloni) som 1964 gick samman med 

Zanzibar och bildade den förenade republiken Tanzania. Det socialistisk-nationalistiska partiet 

TANU blev styrande och Julius Nyerere (1961-1985) det självständiga Tanzanias första 

president. Nyerere lade stor vikt vid utbildningens och språkets roll i det nya samhällsbygget. 

Att kulturen i Tanzania skulle göra sig fri från kolonialmaktens imperialism var självklart. I 

december 1962 höll Nyerere tal under invigningen av den nya staten. Han uttalade sig då 

bland annat om kulturens roll i det nya Tanzania: 

 

   Of all the crimes of colonialism there is none bigger than the attempt that was made to make us believe 

  that we had no traditional culture of our own, or that those forms of culture that we had were primitive 

  things about which we should be ashamed, and not take pride in.3 

 

I enlighet med detta uttalande gjorde man under åren efter självständighet försök att stärka det 

                                                             
1 Amoko Apollo Obonyo, Postcolonialism in the wake of the Nairobi Revolution – Ngugi wa 

   Thiong’o and the idea of African literature, Hampshire: Palegrave Macmillan 2010. S. 3. 
2  För vidare diskussion om nairobirevolutionens konsekvenser se. Obonyo 2010.   
3  Julius Nyerere (1962), citerad i: Loogman, Alfons, Swahili Readings, Pittsburgh: Duquesne University Press 

   1967.S. 210. 



 

 

 

2 

 

egna landets kultur, och den inhemska litteraturen. Det finns inte så mycket forskning om hur 

denna ansats och de reformer som genomfördes påverkade den litteratur som idag (2015) 

läses och studeras i landet. Det är exempelvis inte utforskat huruvida man i det moderna 

Tanzania i skolundervisning använder sig av litteratur i afrocentriskt urval som ligger långt 

ifrån den västerländskt orienterade litterära läroplan som fanns vid tiden för självständighet, 

eller om litteratururvalet fortfarande är eurocentriskt präglad. Föreliggande uppsats kommer 

undersöka detta, specifikt vilken litteratur som idag läses och lärs ut i den tanzaniska skolan, 

med secondary school som avgränsning. 

 

1.2. Syfte och problemformulering  

Syftet är att undersöka representationen av skönlitteratur i en avgränsad del av det tanzaniska 

utbildningssystemet. Detta görs dels genom studier av läroplaner, dels i intervjuer. I intervjuer 

med sex lärare kartläggs deras användning av litteratur. Intervjuerna syftar vidare till att 

undersöka lärarnas attityder till litteraturundervisning, vilken inställning och värdering de har 

till litteratur och undervisning, specifikt i synen på kanonbildning och relationen: nationell, 

internationell och ”västerländsk” litteratur.  

  Resultatet av intervjuerna och styrmedlens granskning kommer att diskuteras i sin 

samhälleliga och historiska kontext där postkolonial kritik ligger till grund för slutsatser kring 

vad som rimligen kan ha påverkat dessa lärares litteratursyn.  

 

1.3. Disposition 

Uppsatsen disponeras på följande vis: I inledningen introduceras uppsatsens ämne samt syftet 

och de problemformuleringar som ligger till grund för undersökningen. Vidare presenteras de 

teoretiska aspekter som förekommer i uppsatsen. I avsnittet ”Tidigare forskning” ges en 

inblick i olika forskares arbeten med ämnen av relevans för denna undersökning. Därefter 

presenteras den metod som har använts och hur undersökningen har strukturerats. Vidare 

analyseras skolans officiella styrmedel. Därefter presenteras och analyseras de svar som givits 

av informanterna i intervjuerna. I avsnittet ”Diskussion” presenteras de slutsatser som kan 

dras av undersökningen. Avsnittet med forskningsbakgrund är i förhållande till den faktiska 

undersökningen längre än brukligt för liknande uppsatser. Anledning till detta är att jag gjort 

en beskrivning av Tanzanias skolsystem och litteraturens förutsättningar. Då undersökningen 

görs i en för läsaren främmande kontext behövs denna utökade bakgrundsinformation.   
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2.  Teoretiska aspekter – Postkolonial teori 

För en fullgod redogörelse för begreppet postkolonialism  krävs en definition av begreppet 

kolonialism. Den postkoloniala teoretikern Ania Loomba beskriver kolonialism som varande 

”the conquest and control of other people’s land and goods”.4 Kolonialism förutsätter alltså ett 

kontrollerande och ”ägande” av en fysisk plats, detta till skillnad från begreppet imperialism 

som förutsätter en metropol som utövar makt och inflytande på en annan plats men inte kräver 

att denna plats är en formell/fysisk koloni till metropolen.5 Imperialism kan exempelvis vara 

av kulturell eller ekonomisk art och utövas alltså utan officiell makt över området.  

   Begreppet postkolonialism (efter kolonialism) inom litteraturvetenskapen kan ses som 

antingen en historisk kategori eller som ett ideologiskt koncept.6 Postkolonialism som 

historisk kategori är en konkret påtaglig samlingsterm för litteratur skriven på en plats som 

tidigare varit koloniserad. En syn på begreppet som ideologiskt koncept är istället litteratur 

som tematiserar och kritiserar (post)koloniala maktförhållanden.7 Den postkoloniala 

forskningen har tenderat att allt mer röra sig från 70-talets kronologiskt-periodiska syn på 

begreppet mot den senare definitionen. Om man håller sig till den första definitionen skulle 

all tanzanisk litteratur som nämns i denna uppsats kunna benämnas som antingen kolonial 

eller postkolonial eftersom den är skriven under dessa politiska förhållanden. Jag kommer 

dock snarare använda mig av benämningar som inhemsk litteratur eller tanzanisk litteratur 

efter självständighet när det är tidsenlig och geografisk kategorisering som är avsikten. Detta 

för att förbehålla termen postkolonial litteratur till att vara benämningen på en 

konstruktivistisk diskurs och postkolonial teori som den kritiska bakgrunden till min analys. 

En postkolonialt kritisk ställning innebär, enligt den indiske litteraturvetaren Homi Bhaba:  

“Postcolonial criticism bears witness to the unequal and uneven forces of cultural 

representation involved in the contest for political and social authority within the modern 

world order.”8  

  I enlighet med postkolonial kritik anser jag att den kanoniserade litteratur som 

                                                             
4 Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism – the New Critical Idiom, New York: Routledge 1998.  
5 Loomba 1998, S. 7.  
6  Neil Lazarus, “Introducting postcolonial studies”, The Cambridge companion to: Postcolonial Literary 

    Studies, Neil Lazarus (Red), Cambridge: Cambridge University Press 2004, S. 2.  
7 Elleke Boemer, Colonial & Postcolonial Literature, (2:a Uppl.), Oxford: Oxford University Press 2005, S. 3.  
8 Homi K Bhaba, “Representation and the Colonial Text: A Critical Exploration of Some Forms of 

   Mimeticism”. The Theory of Reading. Frank Gloversmith (red.), Brighton: The Harvester Press: New York: 

   Barnes and Noble 1994, Citerad i: Lazarus, Neil,” Postcolonial literature and the Western literary canon”, The           

   Cambridge companion to Postcolonial Literary Studies, Cambridge: Cambridge University Press 2004, S. 

   3.  



 

 

 

4 

 

historiskt gjort anspråk på att vara ”[t]he best that is known and thought in the world” 9 och 

som fortfarande lärs ut på svenska universitet under benämningen ”litteraturhistoria” och inte 

”västerländsk litteraturhistoria” snarare är resultatet av ett urval grundat på eurocentrism och 

som strukturellt missgynnat och osynliggjort litteratur från andra delar av världen.10  

   Begreppet eurocentrism, står här för en syn på världen som varande ”’Europe and its 

Others’”.11 Med andra ord står begreppet för en världsbild där Europa är centrum och större 

delen av världen periferi. Bilden av världen utanför Europa blir då en ”andra plats” som 

konceptet ”västerlandet” konstrueras mot genom att vara dess ”motbild, motidé, motsatta 

personlighet och motsatta erfarenheter”.12  

  För att i största möjliga mån undvika ett eurocentriskt perspektiv i genomförandet av 

denna undersökning har jag sökt mig till källor som behandlar litteraturundervisning ur ett 

tanzaniskt/afrikanskt perspektiv och/eller har en postkolonial teori som utgångspunkt. Med 

detta sagt bör det ändå poängteras att jag har en europeisk/svensk förförståelse i 

litteraturvetenskap och att detta med stor sannolikhet har påverkat min ingång till ämnet. I 

delar av forskningsbakgrunden kommer jag exempelvis att utgå från en svensk kontext för att 

förankra undersökningen i det forskningssammanhang som uppsatsen kommer att presenteras 

i.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Citat av: Matthew Arnold, Culture and Anarchy 1869. citerad i ibid.  
10 John Marx,”Postcolonial literature and the Western literary canon”, The Cambridge companion to   

    Postcolonial Literary Studies, Neil Lazarus (Red), Cambridge:  Cambridge University Press 2004. S. 83.  
11 Lazarus 2004, s. 13. 
12 Edward Said, Orientalism, New York: Pantheon 1978, s. 64.  
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3. Forskningsbakgrund 

 

Mycket av forskningen i detta avsnitt rör sig i områden som ligger nära, men inte helt 

korresponderar med det ämne som denna uppsats behandlar. Secondary-school lärares 

användning och värdering av skönlitteratur i Tanzania har inte specifikt behandlats i något av 

det forskningsmaterial som funnits att tillgå. Jag bedömer det som möjligt men inte troligt att 

sådan forskning finns publicerad på ett annat språk än engelska. Om forskningen har gjorts 

inom Tanzania är det sannolikt att det publicerats på engelska som är instruktionsspråk för 

högre utbildning i landet.  

  Däremot finns det mycket material kring utbildningens utveckling och förutsättningar, 

språk och undervisning samt den tanzaniska litteraturens förutsättningar. Jag kommer här att 

presentera olika forskares slutsatser kring ämnen av relevans för min undersökning. Jag börjar 

med en legitimering av litteraturundervisning i skolan.  

 

3.1. Varför läsa litteratur i skolundervisning?  

Nedan ges olika forskares kortfattade svar kring litteraturundervisningens funktion i 

utbildning. Utgångspunkten är svenska forskares formuleringar kring ämnet för att därefter 

behandla ett postkolonialt perspektiv på läsning och litteratur. Jag utgår från de två frågorna: 

Varför ska eleven läsa skönlitteratur i språkundervisningen? Och varför ska man, i en 

postkolonial kontext läsa litteratur från det egna landet, på det egna språket? 

 

3.1.2. Några svenska forskares svar 

Konsensus har under en lång tid, i alla fall i den svenska debatten varit att litteraturläsning är 

något positivt och värdefullt även om motiven till detta har skiftat.13 När vi studerar hur lärare 

idag motiverar sin användning av skönlitteratur i undervisningen blir svaren spretiga. Ulfgard 

listar och kategoriserar, i sin undersökning från 2015, de motiv som handledare på 

lärarutbildningen (och samtidigt verksamma gymnasielärare) uppgett.14 Där framkommer 

bland annat motiv som språkutveckling (med avseendet på både skriv- och läsutveckling), 

upplevelsen, litteraturen som kunskapskälla, kulturarv, personlig utveckling och utvecklande 

                                                             
13 Magnus Persson, Varför läsa litteratur? – Om litteraturundervisningen efter den kulturella 

    vändningen, Lund: Studentlitteratur: 2007.  S 6.  
14 Maria Ulfgard, Lära Lärare Läsa – om utbildning av svensklärare och litteraturundervisning  i skolan, 

    Göteborg: Makadam förlag 2015. S. 71. 
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av fantasiförmåga.15   

   Magnus Persson gör i sin bok Varför läsa litteratur? från 2007 ett försök till en 

övergripande legitimering av litteraturläsningen. Han för fram tre kvalitéer som är resultat av 

litteraturläsning: demokrati, narrativ fantasi och kreativ läsning.16 Litteraturläsning kan bidra 

till ökad demokratisk kompetens och demokratisk delaktighet för individen. Med ”narrativ 

fantasi” menas en utveckling av det kritiska tänkandet och empatin. Dessa två kvalitéer får 

eleven genom närläsning och ”naiv läsning”. Persson argumenterar vidare för att det finns en 

dikotomi mellan de två först nyckelbegreppen närläsning och naiv läsning och att en 

kombination av dessa två kan ge upphov till en tredje läsart, den kreativa läsningen som 

”präglas av läsarens reflektion och problematisering av sin egen läsning – i dialog med 

andra”.17   

       Dessa tre nyckelbegrepp kan ses som övergripande syfte med litteraturundervisning i 

skolan, men det utesluter inte att andra effekter av läsningen kan vara värdefulla och 

relevanta. Persson har gjort denna legitimering med utgångspunkt i den svenska skolan men 

den är i hög grad tillämpbar även i ett internationellt perspektiv. Värdet av narrativ fantasi 

beskrivs redan hos Persson som en kvalité som är av vikt för världsmedborgaren och som ger 

hen en ökad förmåga att skifta perspektiv och att se den andra i sig själv.18 När det gäller den 

demokratiserande effekten som litteraturen öppnar för kan man argumentera för att detta är av 

särskild vikt för eleven i den tanzaniska skolan eftersom att det är ett land med vissa 

demokratiska problem såsom hög korruption.19 

 

3.1.3. Litteraturkanon 

Återkommande för en undersökning av ett lands litteraturundervisning är frågan om skolan 

har en litterär kanon eller inte. Det vill säga hur styrd litteraturundervisningen är av en 

officiellt befäst eller inofficiell reproducerad lista på verk och/eller författare som ska läsas av 

alla elever inom ramen för skolundervisningen. Begreppet återkommer i denna uppsats och 

förklaras som följande: Inom litteraturvetenskap används begreppet litteraturkanon som ett 

                                                             
15 Ulfgard, 2015. S. 71.  
16 Persson, 2007. S. 247-269.  
17 Persson, 2007. S. 264.  
18 Persson, 2007. S. 257.  
19 The Citizen Reporter, “Tanzania among 14 most corrupt countries: report”, The Citizen, 

http://www.thecitizen.co.tz/News/Tanzania-among-14-most-corrupt-countries---report/-/1840392/1910556/-

/11v2nfe/-/index.html (2013-07-10) 

http://www.thecitizen.co.tz/News/Tanzania-among-14-most-corrupt-countries---report/-/1840392/1910556/-/11v2nfe/-/index.html
http://www.thecitizen.co.tz/News/Tanzania-among-14-most-corrupt-countries---report/-/1840392/1910556/-/11v2nfe/-/index.html
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samlande begrepp för den litteratur, de verk och de författare som är allmänt accepterade som 

litteraturens historia.20 Med andra ord: verk och författarskap som anses vara av särskilt vikt 

och värde för medborgaren och som denna bör känna till som en del i sin allmänbildning. 

Anna Williams beskriver kanon som ett uttryck för litteraturvetarnas önskan att ”benämna 

kärnan av de litterära verk som skapar litteraturhistorien”.21 Litteraturkanon kan vara officiellt 

befäst med en lista på författare och verk som bör läsas i undervisningssammanhang och som 

är utformad av ett överordnat organ såsom Skolverket. Kanon kan också vara en relativt 

fixerad grupp med författare och verk som befästs och reproduceras i läroböcker, antologier, 

litteraturvetenskaplig forskning med mera. Hur strikt definitionen är varierar mellan länder 

och olika tider.22  

  Williams lyfter vidare fram hur litteraturkanon inte enbart visar upp litterärt värde utan 

att själva kanoniseringsprocessen också skapar litterärt värde.23 Hon intar här en 

konstruktivistisk syn på litteraturkanon där kanon aldrig kan ses som en objektiv och absolut 

markör på litterärt värde. Den är alltid ett resultat av tidens smak och ideologi och en kritisk 

hållning bör alltid iakttas till vem och vilka som tillåts formulera litteraturkanon i enlighet 

med sina värderingar och föreställningar om ”god smak”.   

 

3.1.4. Postkoloniala perspektiv på läsning 

Tidigare i denna uppsats har begreppet kolonialism definierats som ett ägande och 

kontrollerande av en plats. Valentin-Yves Mudimbe utvecklar i sin bok The invention of Africa 

(1988) de simultana processerna vid kolonialisering till att vara: ”the domination of physical 

space, the reformation of natives´ minds and the integration of  local economic histories into 

the Western perspective” (författarens kursivering).24 Kolonialiseringen är således inte bara en 

erövring av fysisk plats utan även en korruption av idéer och tankegods.  

   Litteratur speglar våra värderingar. Men litteraturen är också performativ, det vill säga 

att det vi läser formar vår världsbild och våra värderingar. Beskrivningar av platser påverkar 

                                                             
20 Lars Brink, ”Konsensus om kanon? Kanonbildning och ämnesuppfattning hos 75  

    litteraturlärare”, Kanon och tradition - ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och   

    litteraturundervisning, (Red) Lars Brink & Roy Nilsson, Högskolan i Gävle: Gävle 2006. S. 13.  
21 Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbilder – Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 

    1900-talet, Stockholm: Gidlunds förlag 1997. 
22 Lars Brink, Gymnasiets litterära kanon – Urval och värderingar I läromedel 1910-1945,  

    Uppsala: Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen 1992, s.233.  
23 Williams 1997, s. 38-39.  
24 Valentin-Yves Mudimbe, The invention of Africa – Gnosis, Philosophy and the order of Knowledge, 

    Bloomington: Indiana University Press 1988. S. 2.  
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hur vi ser på dessa platser och de geografiska platser som representeras bör på samma sätt 

påverka läsarens världsbild.  

  För att belysa detta kan vi titta på den litteratur som kommer före den postkoloniala, 

det vill säga den koloniala litteraturen. Elleke Boehemer, forskare i kolonial och postkolonial 

litteratur visar att det imperium som sitter på den fysiska makten över  land och människor 

även får maken över det imaginativa.25 Den styrande makten tillåts i litteratur reproducera sin 

egen världsbild. Den koloniala litteraturen speglade under denna tid inte bara en eurocentrisk 

världsbild  utan bidrog även till utformningen, definitionen och legitimeringen av koloniala 

maktförhållanden. Liknande effekter får även den postkoloniala litteraturen som ibland 

beskrivs som varande en motskrivning där samma koloniala strukturer bryts ner och 

ifrågasätts.26 

   Litteraturens performativa möjligheter innebär att läsarens världsbild kan påverkas av 

hens litterära erfarenheter. Det kan därför vara av intresse att ställa sig frågan hur den elev 

påverkas som i sin undervisning endast får läsa litteratur skriven av människor från en annan 

kontinent än sin egen? Den kenyanske författaren Ngugi wa Thiong’o talar om vikten av 

läsning av inhemsk litteratur som ett ”decolonisation of mind” och att resultatet av att enbart 

exponeras för västerländsk kultur skapar splittring hos den icke-västerländska individen som 

inte kan förena sin kulturella identitet med sin intellektuella bildning.27 Att få tillgång till 

berättelser och texter som är individens ”egna” blir därför avgörande för personens 

imaginativa frihet. 

 

3.2. Skolan i Tanzania – förutsättningar för litteraturundervisning 

De två skolämnen som innefattar undervisning i litteratur i Tanzania är swahili och engelska. 

Swahili lärs ut från tidig ålder och är de flesta tanzaniska barns första- eller andraspråk. 

Engelska är de flesta barns andra- eller tredjespråk och tjänar som instruktionsspråk för högre 

utbildning i landet.  

   Fokus ligger i detta kapitel på skolans förutsättningar efter självständigheten. Kort kan 

ändå sägas att under den koloniala eran var utbildning förbehållen ett fåtal, den syftade till att 

tjäna kolonialmaktens intressen och vid tiden för självständighet var endast 15 procent av 

                                                             
25 Boehmer 2005, S.5.  
26 Boehmer 2005, S.3.  
27 Ngugi wa Thiong’o, Decolonising the mind - The Politics of Language in African Literature, Nairobi: East 

    African Educational Publisher 1986. S. 103. 
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befolkningen läskunnig.28   

  I samband med självständigheten fick utbildning, språk och läskunnighet en central 

roll i politiken och den offentliga debatten, delvis på grund av att president Nyerere redan från 

början förde in utbildning och språk som viktiga verktyg för att bygga den nya socialistiska 

staten Tanzania. Lingvisten Jan Blommaert redogör i sin bok State ideology and language in 

Tanzania från 2014 för hur språk och kultur påverkades av tidens politiska klimat och hur 

detta realiserades i skolundervisningen. Blommaert skriver: ”Nyerere was inclined to attribute 

a central role to teaching and educating people in the process of revolutionary 

transformation”.29 Läroplanen som styrde litteraturundervisningen var vid tiden för 

självständighet tydligt påverkad av det brittiska kolonialstyret med litteratur som speglade den 

engelsk-västerländska litteraturkanon.30 Nyerere sökte omforma de rådande styrmedlen i 

grunden och anpassa dem efter en afrikansk kontext. Han satte upp tre mål: ett 

utbildningssystem fritt från rasdiskriminering, en utvidgning av utbildningssystemets 

instanser, obligatorisk skolgång tillgänglig för alla.31 De mål som Nyerere formulerade vid 

tiden kring självständighet är av vikt att ta upp. Forskare har framhållit Nyereres starka 

påverkan på landets framtida utveckling och hur de mål han formulerade vid tiden för 

Arushadeklarationen32 kom att styra den politiska debatten i framtiden. Havnevik 

argumenterar exempelvis för att ”Nyerere’s ideas and strategies had a profound and lasting 

influence on Tanzanias development”.33  

   Utbildningsfrågor kom att inta en central roll under de nästföljande årtiondena även 

om utbildningssystemet påverkades negativt av den ekonomiska depression som drabbade 

stora delar av Afrika under sent 70-tal – tidigt 80-tal och som för Tanzanias del även 

sammanföll med kriget mot grannlandet Uganda (1978-1979). Nedskärningar i budgeten 

hindrade den positiva utvecklingen och närvaron i skolan sjönk. I mitten av 80-talet 

genomgick landet stora politiska förändringar då ekonomin omorienterades från statligt 

                                                             
28 Philemon A.K. Mushi, History an Development of Education in Tanzania, Dar-Es-Salaam: Dar-Es-Salaam 

    University Press 2009.  S. 93.  
29 Jan Blommaert, State ideology and language in Tanzania, (2a uppl.), Edinburgh: Edinburgh University press    

    2014. S. 33.  
30 Blommaert, 2014. S. 93.  
31 Mushi 2009, 111-112.  
32 Ett politiskt uttalande av Nyerere som deklarerade det styrande partiets kommande politiska strategi. 

    Uttalandet gjordes den 5e februari 1967 i staden Arusha.  
33 Kjell Havnevik & Aida C. Ishinika, Tanzania in Transition: From Nyerere to Mkapa, Dar- 

    Es-Salaam: African Books Collective 2010.  S. 6.  
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kontrollerad till marknadsorienterad och enpartistaten blev en flerpartistat.34 Philemon Mushi, 

professor i utbildningsvetenskap vid Dar-Es-Salaams universitet argumenterar för hur detta 

ledde till att politiskt fokus flyttades ifrån ett likvärdigt utbildningsystem till ekonomisk 

tillväxt och hur öppnandet av privata skolor ledde till något av en kollaps för den statligt ägda 

skolan.35 De senaste årtiondena har i stor utsträckning handlat om att ta igen de förluster som 

gjordes under 80-talet och men utbildningsystemet har fortfarande stora brister. En rapport 

utgiven av Världsbanken från 2014 utvärderar kvalitén på utbildningen och den senaste tidens 

reformer. Den pekar på det positiva faktum att tillgängligheten och närvaron i skolan är hög, i 

toppen för östafrikanska länder men att utbildningens kvalité samtidigt är bristfällig  med 

geografiska ojämlikheter, bristande lärarkompetens och dåliga arbetsförhållanden.36 

  Forskning som rör den tanzaniska skolan och speciellt språkundervisningen 

återkommer ständigt till relationen mellan engelskan och swahilin och frågan kring vilket 

språk som ska användas i undervisningssammanhang. Dessa språk är dock endast två språk av 

de 120 språk som finns i landet och elevens modersmål är ofta varken swahili eller engelska 

utan något av landets alla lokala språk.37 Swahili introduceras dock i tidig ålder för dem som 

ej har det som sitt förstaspråk och de flesta tanzanier talar swahili obehindrat.38 

  Swahili ersatte engelska 1967 som officiellt instruktionsspråk i primary school och vid 

den tidpunkten var målet att swahilin skulle börja tillämpas även i secondary school senast 

1974.39 Detta har dock inte skett och än idag används engelskan i hela secondary school med 

undantag för swahiliundervisningen. Många forskare anser att detta är problematiskt och 

påverkar elevernas inlärning negativt. Lingvisten Halima Mwinsheikhe går i sin undersökning 

om tanzaniska elever och lärares upplevelse av engelska som instruktionsspråk så långt som 

att kalla engelskans närvaro i secondary school för språklig imperialism.40 Hans undersökning 

visar att både lärare och elever upplever engelskan som ett stort hinder i klassrummet och att 

detta skapar ett osäkert och oinspirerande klimat för lärande. Men engelskan har fortfarande 

                                                             
34 Mushi 2009, S. 186.  
35 Mushi 2009, S. 187.  
36 To the United Republic of Tanzania for the results now in education (BRNEd) Programs, Document of the 

    World Bank, International Development Association Program Appraisal Document, Report No: 84545-TZ, 16- 

    06-2014. S. 8-10. 
37 Halima Mohammed Mwinsheikhe, “Spare No Means: battling with the English/Kiswahili 

    dilemma in Tanzanian secondary school classrooms”, Language and Education in Africa: a comparative and          

    transdisciplinary analysis, Birgit Brock-Utne & Ingse Skattum (Red),Cambridge: Cambridge University 

    Press 2009  S. 224.  
38 Mwinsheikhe 2009, S. 224.  
39 Casmir Rumbagumya (Red), Language in Education in Africa –A Tanzania Perspective, Clevedon: 

    Multilingual matters LTD 1990. S. 67.  
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en stark ställning som akademiskt språk. Indikationer finns från vissa forskare att dess 

ställning till och med stärkts under senare år och därför är mycket av den textproduktion som 

görs inom landet på engelska.41  

 

3.3. Den tanzaniska litteraturen 

I samband med och efter självständigheten var nyproducerad, inhemsk litteratur i hög grad 

politiserad.42 Det styrande partiet TANU bedrev ett politiskt projekt (som starkast under 1973-

76) benämnt Ujaama.43 Detta var ett socialistiskt experiment där den tanzaniska befolkningen 

organiserades i små, sammanhållna bosättningar som förväntades vara självförsörjande och 

livnära sig på främst jordbruk. Staten skulle förse Ujaama-byn med utbildning och sjukvård.44  

    Staten hade stor påverkan på tidens kulturklimat och detta gav varierade effekter på 

litteraturen. En av effekterna var en kvantitativ ökning av producerad litteratur inom landet. 

Orsaken till detta var enligt Blommaert bland annat att: ”[m]ass literacy schemes contributed 

significantly to the enlargement of the literary scene in Tanzania”.45 Det var alltså bland annat 

satsning på utbildning och läs- och skrivkunnighet som bidrog till en ökning av litterärt 

skrivande inom landet. En annan faktor var det maktskifte som skedde i och med 

självständighet då tanzanier  nu själva kunde producera och distribuera litteratur som ägare av 

publiceringsfirmor.46 Universiteten, främst universitetet i Dar-Es-Salaam, blev viktiga 

kulturcentrum för dåtidens tanzaniska författare. Dessa byggde vidare på den redan rika 

swahilispråkiga litteraturtradition som etablerats av poeter såsom Shabaan Robert (1909-

1962), Mohamed Said Abdullah (1918-1991) och Sheikh Amri Abedi (1924-1964), men nu 

med större variation på den litterära scenen. 47 

    Författarens ställning var vid denna tid liknande den ställning politiker hade. Att göra 

                                                                                                                                                                                              
40 Mwinsheikhe 2009, S. 225.  
41 Mikhail Gromov, “The present state of Swahili literature as an artistic and social phenomenon”, Journal of 

    Language, Technology & Entrepreneurship in Africa, Volume 5. No. 1, 2014 s. 36.  
42 Xavier Garnier, The Swahili Novel – Challenging the Idea of ’Minor Literature’, Woodbridge: Boydell & 

    Brewer Ltd 2013. S. 95.  
43 TANU: förkortning för Tanganyika African National Union. Efter landets förening med Zanzibar och bildandet 

    av staten Tanzania bytte partiet namn till Chama cha Mapinduzi (CCM) vilket varit det styrande partiet fram 

    till idag.  
44 Havnevik 2010. S. 7.  
45 Blommaert 2010, S. 93.  
46 Blommaert 2010, S 93.  
47 Blommaert 2010, S. 94. 
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politiska ställningstaganden i sina verk var en självklarhet.48 Mathias Mnyampala, en av de 

ledande poeterna för tiden, grundade UKUTA, Chama cha Usanifu wa Kiswahili na Ushairi 

Tanzania.49 Föreningen bildades med syfte att utveckla en specifik Ujamaa-litteratur som en 

del i det nya socialistiska nationsbygget.50 Mycket av litteraturen hade en didaktisk karaktär 

där romanfiguren ställdes inför etiska dilemman och denna litteratur skrevs för en bred publik. 

Den sedelärande litteraturen var vanlig under 70- och 80-talet och har ibland beskrivits i 

negativa ordalag som varande ”straight didacticism, black-and-white characters, and simple 

plots”.51Andra påpekar dock hur litteraturen under denna tid var varierad och att den, trots den 

hårda statliga påverkan, ofta var regimkritisk och ifrågasatte Ujamaa-orgaisationen. 

Blommaert påpekar: ”One of the remarkable things about the Tanzanian literary scene, 

however, is that this state filtering system did not create a sterile, dogmatic literature”.52 

     Under 90-talet blev den klassiska uppdelningen mellan “populär-” och “elitlitteratur” som 

tidigare inte varit så märkbar tydligare. Författarna till elitlitteraturen var universitets- 

examinerade med höga konstnärliga ambitioner. I slutet av årtiondet utjämnades denna 

dikotomi. Politiska förändringar och en växande medelklass fick författare att söka en bredare 

publik och uppdelningen populärlitteratur – elitlitteratur löstes upp något.53 

    Idag finns en stark swahilispråklig romantradition i Östafrika som går tillbaka till 

1600-talet och som i dagsläget expanderar kraftigt.54 Mikhail Gromov, forskare i den 

swahilispråklig litteratur påpekar hur det för författaren i det moderna Tanzania blir allt 

viktigare att få en stämpel kallad ”cheti ya idhibati” som är ett bevis på att boken anses 

lämplig att använda i undervisning i skolan vilket kan leda till publicering i större antal.55 Han 

anser vidare att den swahilispråkiga litteraturen i Tanzania verkar ha goda chanser till fortsatt 

utveckling under de närmaste åren (2014) förutsatt att den politiska och ekonomiska 

utvecklingen förblir god.56  

 

 

                                                             
48 Garnier, 2013. S. 96 
49 Översättning: society for swahili composition and poetry in Tanzania. Blommaert 2014. S. 43. 
50 Blommaert, 2014. S. 92-93.  
51 Gromov 1996, s. 150.  
52 Blommaert 2014, s. 98.  
53 Gromov 1996, s.153,  
54 Said A. M. Khamis, “The Swahili novelist at the crossroads” The Swahili Forum, Volume 5. nr. 1, 2014. S. 

    165.  
55 Gromov 2014, s. 36. Översättning: godkännande certifikat (min översättning) 
56 Gromov 2014, s. 40.  
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4. Metod   

4.1. Intervju som metod 

För att besvara tidigare redovisade problemformuleringar har jag dels analyserat de 

tillgängliga styrmedlen, dels använt mig av intervju som metod. De guideböcker som jag 

använt mig av har varit Jan Trost Kvalitativa intervjuer57och Monica Daléns Intervju som 

metod.58 Intervjuerna bildar underlag för en kvalitativ undersökning enligt Trost definition, 

där kvalitativa intervjuer ”utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på 

dessa enkla frågor får man komplexa svar”.59 Informanterna är sex till antalet och de 

förväntades svara på ca 10 frågor. Antal informanter är lågt och kan därför inte ses som en 

representation för vad alla eller många lärare anser. Studien gör heller inte anspråk på att ge 

en representativ bild av hela den tanzaniska lärarkårens litteratursyn utan är ett exempel hur 

lärare kan tänka och reflektera kring litteratur och hur litteraturrepresentationen kan se ut på 

secondary school i Tanzania. 

    Innan intervjuerna med lärarna genomfördes med i Tanzania gjordes en pilot-intervju 

där intervjuguidens struktur testades. Efter utvärdering av denna intervju reviderades 

intervjuguiden något. Pilotintervjun ledde bland annat till att frågor kortades ner eller delades 

upp då det visade sig ligga svårigheter i att använda långa frågor, speciellt då intervjun görs 

på ett språk som inte är informantens förstaspråk. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

därefter. Den transkriberade texten har utgjort underlaget för min analys.  

 

4.1.1. Struktur av intervjuguide  

Intervjuguiden är semistrukturerad och frågorna är därför inriktade på mitt ämne och delvis 

öppna.60 Semistrukturerad intervjuguide gör att intervjun i stor utsträckning får formen av ett 

samtal där informanterna har möjlighet att uttrycka sig mer fritt än vid en strukturerad 

intervju.61 Jag anser att utformningen är lämplig för denna studie då syftet delvis är att 

kartlägga attityder, vilket är lättare gjort då informanten har möjlighet att uttrycka sig mer fritt 

och den som intervjuar har möjlighet att ställa följdfrågor för att fördjupa samtalet och få ett 

så utförligt material som möjligt. I utformningen av intervjuguiden har jag genomgående 

                                                             
57 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, (2:a Uppl.) Lund: Studentlitteratur 1997.  
58 Monica Dalén, Intervju som metod, Malmö: Gleerup 2007.  
59 Trost, 1997. S. 7.  
60 Dalén, 2007. S. 30-31. 
61 Dalén, 2007. S. 33.  
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använt mig av ”områdesprincipen” där frågorna går från att vara mer allmänna och perifera 

till att fokusera  på de frågor som tydligast svarar på min problemställning och avslutningsvis 

öppna upp i en mer generell fråga.62 

4.1.2. Urval av informanter 

Trots det låga antal informanter har ett försök till representativt urval gjorts. Alla lärare 

arbetar på statligt ägda skolor där de flest elever i Tanzania får sin secondary school-

utbildning. Intervjuerna har gjorts med tre kvinnliga och tre manliga lärare. Två av dessa 

lärare undervisar enbart i swahili och har därför enbart svarat på frågor som rör litteraturen i 

swahiliundervisningen. Fyra av lärarna undervisar i både engelska och swahili. Efter 

genomförda intervjuer har informanterna getts fingerade namn och allt material har 

anonymiserats i enlighet med forskningsetiska principer från vetenskapsrådet.63 

 

4.1.3. Svårigheter och begränsningar 

En svårighet i utförandet av intervjuerna var de språkliga begränsningarna. Min ingång var att 

genomföra intervjuerna på engelska men då några av informanterna uttryckte tvivel inför sina 

möjligheter att genomföra intervjuer på engelska omvärderades detta för att skapa så bekväma 

och givande intervjusituationer som möjligt. Slutresultatet blev att samtliga informanter 

erbjöds tolkningsmöjlighet vid intervjuerna. Detta innebar att jag genomförde intervjuerna 

tillsammans med en tolk som erbjöd möjlighet till tolkning då informanten uttryckte önskan 

om detta. Informanten uppmuntrades vidare att byta språk till swahili när denna kände sig 

osäker inför att uttrycka sig på engelska. Resultatet blev att intervju 1 och 2 genomfördes helt 

eller tills stor del tolkade medan intervju 3 - 6 var otolkade. Vid intervju 3, 5 och 6 fanns 

ingen tolk närvarande då informanterna på förhand utryckte att de inte var i behov av detta. 

Jag bedömer att lösningen fungerade väl men det ändå troligt att språkliga komplikationer har 

hindrat mig från att få lika komplexa och uttömmande svar som varit möjligt ifall intervjuerna 

genomförts på informanternas modersmål. 

 

 

                                                             
62 Dalén, 2007. S. 31-33.  
63 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Stockholm: Vetenskapsrådet 

    2002. 
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4.2. Analysmaterial  

Det material som utgör grunden för analys är delvis de transkriberade intervjuerna. Dels 

utgörs det av de läroplaner som reglerar lärarnas undervisning.  

   De styrmedel som finns att tillgå i första hand den officiella läroplan från 2010 som 

ska vara en övergripande beskrivning av alla ämnen. Den inkluderar form 1-5 som är 

secondary school-utbildningens samtliga årskurser där 1-3 benämns som grundläggande och 

4-5 som avancerad nivå. Den utges på engelska av Tanzania institute of education och finns 

tillgänglig för allmänheten.64 Förutom denna övergripande läroplan finns det mer 

ämnesspecifika styrmedel som i detalj behandlar de enskilda ämnena och hur dessa ska läras 

ut. Dessa utges endast på swahili och distribueras direkt till skolorna av regeringen och finns 

således inte tillgängliga för allmänheten. Jag har fått möjlighet att ta del av en av dessa 

läroplaner på plats i en skola samt fått hjälp att översätta delar av detta material. Men med 

tanke på osäkerheten kring en sådan informell översättning har jag valt att till största del luta 

mig mot lärarnas uttalande om sin undervisning och jämfört deras uppgifter med läroplanen.65 

I läroplanerna finns ingen litteraturlista utskriven då listan enligt utsago uppdateras löpande. 

  För att få en inblick i hur litteraturkanon ser ut har jag använt mig av de senaste 

tillgängliga nationella proven i swahili och engelska som innehåller en litteraturlista som sägs 

motsvara den litteratur som läraren är föreskriven att använda i sin undervisning.66 Försök har 

gjorts för att få tillgång till material med så hög reliabilitet som möjligt. Trots detta har 

omständigheterna och brist på tryckt material tvingat mig att stundtals använda muntliga 

källor såsom lärares och rektorers uttalanden (vilka ibland har kontradikterat mot de svar jag 

fått i mina intervjuer). Det bör sägas att dessa osäkra källor möjligen kan ha påverkat 

resultatets tillförlitlighet negativt.   

 

 

 

                                                             
64 Curriculum for ordinary secondary level education, Dar-Es-Salaam: Tanzania institute of education 2010.  
65 Muhtasari wa kiswahili – Kidato cha 1-4 – Kidato cha 5-6, Kimetolewa nay a elimu na utamaduni, Dar-Es-       

    Salaam 1997, S. 23. 
66 The united republic of Tanzania national examinations council advanced certificate of secondary education 

    examination – Kiswahili 2 (kwa Watahiniwa Walioko Shuleni na Wasiokuwa Shuleni) u.o. (09-05-2014). 

    Samt: The united republic of Tanzania national examinations council advanced certificate of secondary  
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5. Vad säger styrmedlen? 

Den övergripande läroplanen Curriculum for ordinary secondary level education  uppges 

omfatta:  

 

  The framework comprises of eight common elements of the curriculum. These include: an 

  introduction; educational policies in Tanzania; statement of broad learning objectives and 

  competences; structure of the education system; structure of curriculum content, and learning 

  areas; standard resources required for implementation; teaching methodology; and assessment 

  of student achievement.67 

 

Vid första anblick kan man konstatera att i denna läroplan, som omfattar 18 sidor exklusive 

källhänvisningar nämns inte orden literature, fiction, novel, eller liknande. Alla skolämnena 

och vad dessa ska innehålla är endast översiktligt beskrivna. Målen för undervisningen i 

secondary school beskrivs i en lista om sju punkter. Om språkundervisningens syfte kan man 

läsa: 

c) To promote the development of competences in linguistic ability and effective use of 

communication skills in Kiswahili and in at least one foreign language in order to enable the 

training.68 

 

Styrmedlen poängterar här att förstaspråksundervisningen ska ha språkliga färdigheter i tal 

och skrift som mål. Läsning och litteratur behandlas inte. Detta skulle kunna indikera att 

övning  i kommunikativa förmågorna ges stor vikt i den tanzaniska skolan och litteratur- 

undervisning har en mer undanskymd plats till förmån för detta. Men det skulle också kunna 

förklaras så att litteraturundervisningen har utelämnats för behandling på grund av 

styrmedlens begränsade omfång och generella formuleringar. 

   Man kan ändå se detta som en indikation på att skönlitteraturen inte har en 

framträdande och viktig roll i läroplanens beskrivning av språkundervisningen. En del av 

syftet med denna uppsats är att undersöka värderingen av det egna landets litteratur. I 

styrmedlen för secondary school-undervisningen står skrivet att ett av målen med 

utbildningen ska vara:  

 

                                                                                                                                                                                              
    education examination – English language 2 (For Both School and Private Candidates) u.o. (08-05-2014) 
67 Curriculum for ordinary secondary level education, 2010. S. iv.  
68 Curriculum for ordinary secondary level education, 2010. S. 5. 
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  (b) To enhance further development and appreciation of national unity, identity and ethic, personal 

  integrity, respect for human rights, cultural and moral values, customs, traditions and civic 

  responsibilities and obligations69 

 

Styrmedlen behandlar här (och endast här) vikten av kultur och tradition. Som tidigare nämnts 

i denna uppsats är kulturellt värde/arv och tradition något som, av svenska universitetslärare, 

angetts som kvalitéer som kan förmedlas till elever genom skönlitteratur.70 Vidare poängteras i 

citatet vikten av nationell enhet, identitet och etik. Då borde den nationella kulturen, och som 

en del i denna den nationella litteraturen vara av extra värde för undervisningen. Det ligger 

nära till hands att tänka på skönlitteratur som ett medel i uppfyllandet av ovan citerade mål. 

Dock nämns inte i denna läroplan någonting om det praktiska genomförandet det vill säga hur 

dessa värderingar ska förmedlas till eleverna. Det ges heller ingen förklaring till vad som 

läggs i begreppen kulturella och moraliska värden.  

   Vidare kan det vara av intresse att uppmärksamma undervisningstimmarnas fördelning 

mellan skolans olika ämnen. Form 1-4 innehåller sju kärnämnen, där swahili och engelska är 

två av dessa. Undervisningen är uppdelad i perioder där en period motsvarar ett 

undervisningsblock på 40 minuter. En skolvecka består av 40 perioder.71 Undervisningen i 

swahili ska bestå av tre perioder på en vecka. Engelskundervisningen ska bestå av fem 

perioder per vecka och matematikundervisningen av sex perioder. Undervisningen i engelska 

är således mer omfattande än den i swahili och matematiken har en framträdande roll som det 

ämne med flest undervisningstimmar.72   

    Förutom denna övergripande läroplan finns mer utförliga läroplaner för de specifika 

ämnena. Angående vilken litteratur som ska läsas i secondary school står i denna läroplan 

endast: ”Wanafunzi wahakiki vitabu teule vya fasihi” (översättning: Studenterna ska läsa och 

analysera de föreskrivna böckerna).73 Vilka böcker som är ”föreskrivna” finns inte listade. Enligt 

lärares utsago finns ingen tryckt lista på böcker tillgänglig på skolan. Regeringen bestämmer 

vilken litteratur som ska läsas i skolan, urvalet uppdateras enligt utsago med ett tidsintervall 

av cirka 5 år. Detta meddelas vidare till lärarna (oklart på vilket sätt) men visas också på så 

sätt att regeringen distribuerar det aktuella materialet (böckerna, dikterna, pjäserna) till 

                                                             
69 Curriculum for ordinary secondary level education, 2010. S. 5. 
70 Se S. 7 i denna uppsats.  
71 Curriculum for ordinary secondary level education 2010, S. 6.  
72 Curriculum for ordinary secondary level education 2010, S. 9.  
73 Muhtasari wa kiswahili – Kidato cha 1-4 – Kidato cha 5-6, Kimetolewa nay a elimu na utamaduni, Dar-Es-           

    Salaam 1997, S. 23. (min översättning)  
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skolorna.  Läroplanen och lärarens uttalande visar alltså att det finns föreskriven litteratur, det 

vill säga en skolkanon, befäst av ett överordnat organ (med stor sannolikhet samma organ som 

utger styrmedlen det vill säga Tanzania institute of education). Denna lista på litteratur finns 

inte formulerad i läroplanen och jag har inte lyckats lokalisera vart den kan finnas tryckt. I 

intervjuerna refererar lärarna återkommande till ”litteraturen listad i läroplanen” (lärarna 

använder termen ”the curriculum”) vilket får mig att misstänka att jag missat någon form av 

styrmedel gällande litteraturundervisningen eller att det finns oklarheter angående vad 

intervjuaren respektive informanten avser med begreppet läroplanen.  

   För att få en konkret bild av vilken litteratur som ingår i kanon kan man dock gå till de 

nationella proven i swahili och engelska. I slutet av sin secondary school utbildning ska 

eleven genomföra nationella prov i alla ämnen. I språkundervisningen testas hen på den 

obligatoriska litteratur som har studerats under åren i secondary school. I provet återfinns en 

lista på olika litterära verk från vilken eleverna ombeds välja ut ett eller två för analys. Enligt 

lärares utsago utgörs listan av verk som eleverna har läst inom ramen för undervisningen. 

Denna lista ger en bild av litteraturkanon såsom den sett ut de senaste åren. Man kan gå till de 

senast tillgängliga  nationella proven i swahili och engelska från 2014 för att få en bild av hur 

litteraturrepresentationen kan se ut.74 I swahiliundervisningen läses dikter av: Haji Gora, 

Shabaan Robert, Theobald Mvungi och Mohammed Khatibu. Romaner av: Mbunda Msokile, 

Shabaan Robert, Hussein Tuwa och Shaif Adam Shaif. Samt pjäser av: Ebrahim Hussein, 

Emmanuel Mbongo, Said Mohammed och Penina Muhando. Alla dessa är författare från 

Tanzania.  

    I engelskundervisningen läses litterära verk av: Francis Imbunga, Ngugu wa Thiong’o, 

Austin Bukenya, Okoito Omtaha, John Ruganda, Ayi Kwei Armah, Chinua Achebe, Severin 

Ndunguru, Magala Nyago, Namige Kayondo, Danny Safo, David Omowale och, något 

förvånande, Henrik Ibsens En folkfiende.  Av dessa författare är fyra från Kenya, fyra från 

Uganda, en från Ghana, en från Nigeria, en från Tanzania och en från Norge. En är 

oidentifierad (Danny Safo). Litteraturlistan visar alltså upp en övervägande afrikanskt (främst 

östafrikansk) orienterad litteraturkanon. Att det i de nationella proven finns en lista av 

specifika verk visar att alla elever i Tanzania läser samma litteratur och är ännu ett stöd för att 

det finns en befäst kanon i litteraturundervisningen.  

                                                             
74 The united republic of Tanzania national examinations council advanced certificate of secondary education 

    examination – Kiswahili 2 (kwa Watahiniwa Walioko Shuleni na Wasiokuwa Shuleni) (09-05-2014) och The 

    united republic of Tanzania national examinations council advanced certificate of secondary education 

    examination – English language 2 (For Both School and Private Candidates) (08-05-2014) 
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6. Presentation och analys av intervjumaterial  

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuer med fyra secondary school lärare i Tanzania. 

Intervjuerna presenteras inte separat utan svaren diskuteras löpande utifrån olika 

frågeområden. De sex informanterna presenteras som följande: 

Irene, kvinna, 30år, år av undervisning: 6, endast swahili  

Lilian, kvinna, 28år, år av undervisning: 4, endast swahili  

Thomas, man, 32år, år av undervisning: 5 

Zawadi, man, 42år, år av undervisning: 20 (11 år primary, 9 år secondary school) 

Yusufu, man, 36år, år av undervisning: 12 

Furaha, kvinna, 38år, år av undervisning: 10 

 

6.1. Attityder till litteraturundervisning  

Samtliga lärare svarade på en fråga angående varför hen anser att man ska läsa skönlitteratur i 

skolan samt vad eleven kan lära av litteraturen. Argumenten för skönlitteraturs användning i 

undervisning kan sammanfattas som följande: 

Irene Lilian Thomas Zawadi Yusufu Furaha 

Historisk 

förståelse 

Förståelse av 

samhället, 

(politik och 

ekonomi) 

Uppmuntrar 

till 

kreativitet 

Historisk 

förståelse 

Lära sig 

saker om sig 

själv och sitt 

beteende  

Utvidga sin 

vokabulär  

Förståelse av 

dagens 

samhälle 

Gör eleven 

ifrågasättande, 

fritänkande 

individ 

Förståelse 

av samhället 

Förståelse av 

andra 

länder/kulturer 

Lära sig om 

andra 

kulturer  

Få kunskap 

om det egna 

landet 

  Lyfter 

viktiga 

frågor t.ex. 

jämställdhet, 

hälsa 

Kunskap om 

historien som 

kan användas i 

vardagen  

Medvetenhet 

och kunskap 

om 

samhället  

Få kunskap 

om andra 

länder 

  Förmåga att 

argumentera 

och 

 Litteratur 

kan ”sprida 

idéer”  

Utveckla 

språkliga 

förmågor 
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diskutera  

  ”bygger 

språket” 

  Kunskap om 

hur livet var 

förut  

 

Svaren kan kategoriseras i olika kvalitéer som läsning av litteratur ska ge eleverna. Min 

kategorisering samt hur många informanter som angav dessa kvalitéer är följande: 

 

Politisk/samhällelig medvetenhet: 6/6 

Kunskap om historien: 3/6 

Kunskap om andra kulturer: 3/6 

Språklig utveckling: 2/6 

Individuell/personlig utveckling: 3/6 

 

Som vi ser ovan är ett återkommande svar till frågan om varför eleven bör läsa litteratur i 

undervisningen den politiska och samhälleliga aspekten som samtliga lärare har angivit. 

Andra populära kvalitéer är kunskap om andra kulturer, historisk medvetenhet och personlig 

utveckling. Irene säger om litteraturens roll i undervisning:  

 

  [L]iterature help students to understand the past things that has been happening in the   

  community but also those things that continue to happen. So literature is very important for the  

  student because it gives them opportunity to learn different things that has been happening in  

  their community and is also happening currently in the society.75 

 

Ovanstående citat är representativt för hur flera av informanterna uttryckte sig. Det är tydligt 

att dessa lärares syn på litteratur har politiska konnotationer. Litteratur kan verka 

uppbyggande eller nedbrytande på studenten och syftet med litteraturundervisningen är främst 

att ge eleven ökad förståelse av det nutida samhället och historien. Denna kunskap ska göra 

eleven mer förberedd att möta olika situationer och svårigheter i framtiden.   

   I några av samtalen framkommer ytterligare motiv till litteraturundervisningen som 

inte direkt kopplar till den politiska och samhälleliga förståelsen. Det handlar då främst om 

                                                             
75 Intervjutranskribering 1, 091115, S. 1.  
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språkundervisningen som färdighetsämne och hur litteraturen kan utveckla språkliga 

förmågor. Furaha menar att eleven genom litteraturläsning kan utveckla sitt språk och bland 

annat få en rikare vokabulär då hen stöter på främmande ord och då själv aktivt tvingas söka 

upp etymologi och stavning (i engelskundervisningen).76 Thomas anser att litteratur i första 

hand ska öka elevens kreativitet vilket leder till en ökad förmåga till självständigt tänkande 

och i andra hand att läsningen utvecklar elevens språk, vilket i förlängning utvecklar 

människan och hens möjlighet att argumentera för sin sak.77 

   Han reflekterar vidare kring hur han upplever att tematiken i litteraturen har skiftat, 

exempelvis att mer skrivs om kvinnans ställning i samhället, hennes rättigheter och 

jämställdhet, eller om HIV/Aids och dess negativa inverkan på samhället. Han kopplar detta 

till globaliseringen  och internets informationsflöde och uttrycker positiva känslor kring hur 

tematiken i litteraturen har vidgats.78 Furaha påpekar internets influens på litteratur- 

undervisning, som enligt henne, också är problematisk. Då eleven själv kan söka och hitta 

färdiga analyser av böckerna som läses i undervisningen måste läraren tänka om och kan inte 

längre undervisa i litteratur på samma sätt som gjordes för 20 år sedan. Hon menar att 

undervisningen måste förändras, då förutsättningarna för den gör det.79 

   Då lärarna får svara på en fråga kring vilka visioner eller drömmar de har för sin  

litteraturundervisning uttrycks vid flera tillfällen en önskan om att det fanns mer ekonomiska 

resurser till litteraturundervisnigen. Både Irene och Lilian utrycker en önskan om att kunna ge 

alla elever egna exemplar av  den litteratur som ska läsas. Som det ser ut nu finns det inte nog 

med böcker och eleverna tvingas därför dela. Resultatet blir att eleverna måste läsa högt för 

varandra och situationen är inte ideal för att kunna fokusera säger Lilian. Hon funderar vidare 

kring ifall de dåliga ekonomiska resurserna kan ha att göra med att regeringen prioriterar de 

naturvetenskapliga skolämnena högre än de samhällsvetenskapliga, speciellt litteratur-

undervisningen.80 Irene önskar även att de som utformar de nationella proven i swahili inte 

skulle göra frågorna om litteratur så snäva. Hon menar att mer öppna frågor skulle ge eleven 

större möjlighet att argumentera och använda all kunskap hen fått av läsningen i 

undervisningen.81 

                                                             
76 Intervjutranskribering 6, 191115, S. 23. 
77 Intervjutranskribering 3, 101115, S. 13. 
78 Intervjutranskribering 3, 101115, S. 8-9.  
79 Intervjutranskribering 6, 191115, S. 25.  
80 Intervjutranskribering 2, 091115, S. 7.  
81 Intervjutranskribering 1, 091115, S. 4.  
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     Zawadi nämner liksom sina kollegor att humanioraämnena verkar ha lägre prioritet i 

utbildningssystemet. Detta syns, enligt honom, inte bara som tidigare nämnts i 

undervisningens materiella resurser utan även i lärarnas ekonomiska förutsättningar. En 

lärarstudent som läser humaniora får endast 50-60 procent av studielånet medan den som läser 

naturvetenskapliga ämnen får 100 procent, även lärarlönerna skiljer sig åt beroende på vilket 

ämne du undervisar i.82  

6.2. Geografisk representation och kanonbildning  

Lärarna är i hög grad styrda i sitt litteraturval av den föreskrivna litteraturkanon. I slutet av sin 

secondary school utbildning ska eleven genomgå ett nationellt examensprov. Eleven blir då 

testad på valda delar av litteraturundervisningen och exemplen är alla hämtade från 

läroplanen. Därför, säger Irene, måste vi följa litteraturlistan som finns i läroplanen, för att 

alla elever ska ha samma kunskaper inför de nationella proven.83 Den största andelen 

läsningen av litterära verk sker under secondary school utbildningens två sista år, så kallad 

avancerad nivå. De tre tidigare åren ägnas, enligt Irene, delvis åt att lära sig om hur man 

analyserar litteratur samt undervisning i muntlig litterär tradition.84  De litterära verk som 

sedan ska läsas i swahiliundervisningen är alla skrivna av tanzaniska författare. Irene säger 

angående detta: 

 

  It is, I think purposely made by the government. But when you read the literature in  

  English you have different books from outside. If you are dealing with literature in Kiswahili  

  subject, they only use the authors from within. But if it is English literature, they use 

  it from anywhere in the world.85 

 

Hennes åsikt är med andra ord att de som utformar litteraturkanon medvetet valt ut endast 

verk från tanzaniska författare att läsa i swahiliundervisningen. Att litteraturen som används i 

engelskundervisningen kommer från “anywhere in the world” kan inte sägas stämma. Som 

tidigare redogjorts för är det främst litteratur från den afrikanska kontinenten som används. 

Formuleringen i citatet ovan skulle kunna indikera att informanten har begränsad kännedom 

om litteraturen utanför den afrikanska kontinenten.  

  På frågan kring vilka författare eller litterära verk som läraren själv anser vara av stor 

                                                             
82 Intervjutranskribering 4, 131115. S. 19.  
83 Intervjutranskribering 1, 091115, S. 4.  
84 Intervjutranskribering 1, 091115, S. 2.  
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vikt för eleven återkommer vissa verk och författare upprepade gånger, medan andra verk ur 

litteraturkanon aldrig eller sällan nämns spontant. Återkommande nämnda titlar är: Things 

Fall Apart (1958) av nobelpristagaren Chinua Achebe  från Nigeria, diktsamlingen 

Wasakatonge (2003) av författaren Mohamed Seif Khatib från Zanzibar, diktsamlingen 

Kusadikika (1951) från den tanzaniska poeten Shabaan Robert och olika litterära verk av den 

kenyanska författaren Ngugi wa Thiong’o.86  Detta visar på att det inom den undersökta 

gruppen finns delar av litteraturkanon som värderas högre av informanterna, återkommande 

nämnda verk som skulle kunna benämnas som tanzaniska ”klassiker” och som lärarna 

poängterar vara av stort värde för eleven att läsa.  

  Thomas påpekar dock att den litteratur som finns listad i läroplanen egentligen är ett 

minimum för vad läraren bör lära ut. Han säger: “Actually, it is true that the curriculum say 

that these are the selected books but in the end they have a note, a sentence that says ‘teachers 

should encourage student to read more books, as much as they can’”.87 Läraren har alltså 

frihet att addera litteratur som inte ingår i kanon. 

  På frågan angående vad läraren tycker om den befästa skolkanon framkommer vitt 

skilda åsikter informanterna emellan. De flesta ger uttryck för att det på vissa sätt är bra att ha 

en kanon men att litteratururvalet också är begränsande. De förändringar som flera av 

informanterna skulle vilja se är en förändring av den befästa kanon snarare än ett avskaffande 

av den.  Zawadi utrycker en önskan om att kanon skulle innehålla fler litterära verk vilket han 

tror skulle ge eleverna en bredare kunskap.88 Han reflekterar vidare kring att det begränsade 

urvalet av litteratur kan vara både positivt och negativt beroende på den individuella eleven. 

För den elev som har svagare kunskaper i ämnet kan kanon hjälpa till att ge struktur och 

tydlighet kring vad som ska uppnås medan det för den elev som är stark inom ämnet istället 

blir en begränsning då hen skulle kunna läsa mer och därmed vidga sina kunskaper.89 

  Furaha anser sig inte vara begränsad av kanon, även hon refererar till tillägget i 

läroplanen som säger att den föreskrivna litteraturen är ett minimum och att läraren 

uppmuntras att välja ut annan litteratur också. Hon säger: “[t]he curriculum directs you to use 

only a few books but you should not stay there, no, you have to find other books and look 

                                                                                                                                                                                              
85 Intervjutranskribering 1, 091115, S. 3. (Kiswahili är namnet på det egna språket, på swahili) 
86 Se samlat dokument intervjutranskriberingar  
87 Intervjutranskribering 3, 101115, S. 10.  
88 Intervjutranskribering 4, 131115, S.17-18. 
89 Intervjutranskribering 4, 131115, S. 18.  
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what other authors say in their books”. 90 Det är alltså enligt henne upp till den enskilda 

läraren att utvidga den begränsade kanon och ta in fler böcker i undervisningen. 

      Thomas ser en tanzanisk-afrikanska representationen av litteratur i skolkanon som 

något, till viss del, negativt. Han tycker visserligen att det är bra att ha en statuerad lista med 

verk. Det finns så mycket litteratur att tillgå och all är inte bra. Vad som är bra eller dålig 

litteratur handlar främst om vilket budskap som levereras till eleven genom litteraturen, hur 

detta påverkar eleven och – i förlängningen samhället i stort. Han säger:  

  

  Because we are a young nation. We still have a very weak economy. We still have a  

  very weak political system. So if we allow different ideas, sometimes people will use  

  this to penetrate, to build hate among the people. To rise racism or tribalism, to build 

  selfishness, dictatorship or to insult the government, or to insult people. It is better, as 

  a young nation to have a monetary organ. A organ that will decide which book that 

  should be taken in to the educational system of Tanzania and which should not be taken in.91 

 

För det första kan vi lägga märket till att informanten i detta uttalande tillskriver litteratur och 

läsning en stor (främst politisk) makt. Att litteratur har möjlighet att i hög utsträckning 

påverka läsaren. Vidare anser han att en befäst lista med litterära verk i grunden är en god idé. 

De befästa verken ska vara godkända på sådana kriterier att de inte innehåller olämpliga 

budskap som kan påverka eleven negativt. Han tycker däremot att det är negativt att denna 

lista endast innehåller tanzanisk och afrikansk litteratur. 

  När jag hänvisar till skiftet från en västerländskt orienterad litteraturlista till 

afrocentriskt orienterad litteraturlista i och med självständighet tror han att det berodde på att 

de som utformade litteraturlistan (regeringen) ville omforma litteraturen efter en afrikansk 

kontext: Han säger: ”So I think after independence, the government were thinking ’which 

book has a room to reflect the real life of Africans?’”.92 Men han påpekar även att all 

västerländsk litteratur inte togs bort ur läroplanen direkt efter självständighet. Den som fick 

sin utbildning mellan 60- och 80-talet hade tur säger han. Man kan se att dessa personer är 

väldigt informerade då de läste litteratur från hela världen: både afrikans, europeisk och 

amerikansk. Hans önskan är att de som utformar skolkanon ska vidga listan till att inkludera 

litteratur även utanför den afrikanska kontinenten.93 Hans uttalande kan sammanfattningsvis 

                                                             
90 Intervjutranskribering 6, 191115, S. 23.  
91 Intervjutranskribering 3, 101115, S. 14.   
92 Intervjutranskribering 3, 101115, S. 12.  
93 Intervjutranskribering 3, 101115, S. 13.  
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tolkas som följande: det är bra med en litterär kanon i skolan då litteraturen den innehåller kan 

kontrolleras. Kanon ska inte innehålla verk som kan bidra till att sprida budskap som påverkar 

eleven och landet negativt. Negativa budskap är exempelvis rasistiska, sådana som 

underblåser etniska spänningar, förolämpningar mot regeringen eller andra människor. Kanon 

borde dock innehålla litteratur från flera delar av världen då detta ger eleven en bredare 

kunskap.  

  Även Yusufu pekar på att det tidigare fanns fler verk som inte var inhemskt 

producerade i undervisningen och nämner bland annat Julius Nyereres översättning från 

engelska till swahili av Shakespeares Köpmannen i Venedig (1600) som nu är bortplockad ur 

läroplanen.94 Han är däremot kritiskt inställd till att ha en befäst kanon och skulle, ifall han 

fick bestämma, låta lärare och elever själva avgöra vad de ville läsa. Eleverna skulle kunna få 

välja böcker som en lärare sedan godkänner ifall boken inte bryter mot några etiska regler.95 

Han tror att det finns politiska skäl till den begränsade litteraturlistan som staten har utformat. 

Han ger ett exempel: 

 

  Because in our country… if there is a book that the government think that: this book could cause some 

  sort of misunderstanding about the… authority. Then this person will say: ‘this book should be 

  eliminated from the schooling system’ […] Like…Ngugi wa Thiong’o, we use his books to read in 

  school. But some of his books have been eliminated from the syllabus. Because Ngugi wa Thiong’o… 

  most of his books gives awareness to the new generation and how they can fight for their rights, what 

  the rights are and how you could get them. So if the one who rules understand this, he think...  

  OK…maybe the content within this book can create a wise and open awareness to the citizens, maybe I 

  will be thrown from my position. So they fear, that’s why.96 

 

Även han ser på litteratur som något som kan ha stark påverkan på eleven. Läsning kan ge 

eleven en medvetenhet kring vad som sker i samhället. En påverkan som kanske inte alltid ses 

som önskvärd av de som sitter på makten.  Han anser alltså att de som utformar litteraturlistan 

medvetet exkluderar litteratur som kan anses ”farlig”, vilket är litteratur som är för 

ifrågasättande eller kritisk. Han anser att läraren och eleven tillsammans ska välja litteratur 

och att detta inte ska göras av ett överordnat organ. Litteraturen skulle då kunna komma från 

olika delar av världen, han säger:  

 

                                                             
94 Intervjutranskribering 5, 181115, S. 21.. 
95 Intervjutranskribering 5, 181115, S. 20-21.  
96 Intervjutranskribering 5, 181115, S. 21. 
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  What is important is to get information, to be fine with the world, to interact with the 

  whole world because the world is… like a village now, you can reach everywhere and 

  you need to know everything.97 

 

Eleven behöver i dagens samhälle, då världen upplevs som mindre, ha vidare kunskaper om 

hela världen och inte bara om det egna landet. Jag tolkar informanten som att eleven behöver 

bredda sin kunskap med anledning av globalisering samt att ”you can reach everywere” 

antingen syftar till fysisk tillgänglighet (resa) eller troligare, virtuell, via internet och sociala 

medier som numera finns tillgängligt för många tanzaniska ungdomar i smarta telefoner vars 

användning spritt sig uppseendeväckande snabbt under de senaste åren.  

   På frågan om vad eleven kan lära av att läsa inhemsk respektive utländsk litteratur är 

samtliga informanter överens om att det är viktigt för studenterna att läsa inhemsk litteratur. 

Det handlar om att författaren har en unik förståelse och inlevelse i landets historiska och 

nutida kontext.98 Men även för att eleven själv ska kunna känna igen sig i texten och kunna 

lära saker om sig själv och sitt samhälle i det igenkänningsbara.99 Läsning av litteratur blir då 

relevant för eleven då hen kan implementera det som hen läser i sitt eget liv. Zawadi uttalar 

sig kring den inhemska litteraturens värde på ett sätt som är representativt för hur flera av 

informanterna formulerar sig: 

 

   It is important, because the students can see so many examples of their day to day life. So they will be 

  better to explain themselves and to know each and everything about that poem or novel… So they can  

  relate, from their own lives, to what is written in the novel.100 

 

Den inhemska litteraturen vittnar alltså om sådant som är specifikt för en tanzanisk ungdoms 

vardag, något som är värdefullt för eleven att ha kunskap om. Det är liknande motiveringar 

som gäller när lärarna beskriver vad eleven kan lära av att läsa litteratur från andra afrikanska 

länder i engelskundervisningen. Flera av informanterna uttrycker tankar om att det finns ett 

delat afrikanskt kulturarv, att förutom språkliga och marginella kulturella skillnader så delar 

afrikaner en gemensam historia och har idag likande kulturer och ekonomiska förutsättningar 

och att eleven därför kan känna igen sig i annan afrikansk litteratur.101 Lärarna lägger 

                                                             
97 Intervjutranskribering 5, 181115, S. 21. 
98 Exempelvis: Intervjutranskribering 2, 091115, Intervjutranskribering 6, 191115, S. 24. 
99 Exempelvis: Intervjutranskribering 1, 091115, S. 3. Intervjutranskribering 2, 091115, S. 6.  
100 Intervjutranskribering 4, 131115, S. 17.  
101 Intervjutranskribering 3, 101115, S. 10-11, Intervjutranskribering 4, 131115, S. 17. 
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generellt stor vikt vid elevens möjlighet till identifikation i litteraturen hon läser, både vad 

gäller inhemsk och utländsk litteratur, men vissa av lärarna nämner även att eleven kan få 

värdefull information om andra kulturer då hon läser litteratur skriven i andra länder. ”If we 

have literature from Tanzania only it is like we are in a box”, säger Furaha och pekar på att 

läsning av enbart inhemsk litteratur begränsar eleven och att litteratur kan vara ett värdefullt 

medium för att förmedla kunskap om andra länder och kulturer. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
102 Intervjutranskribering 6, 191115, S. 24.  
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7. Sammanfattade resultat  

Föreliggande uppsats visar att den västerländskt orienterade litteratur som fanns vid tiden för 

självständighet i Tanzania idag (2015) är ersatt med en kanon som är helt afrocentriskt 

orienterad. Kanon är en befäst sådan och nationellt reglerad. Det råder vissa oklarheter kring 

på vilket sätt den föreskrivna litteraturen förmedlas till lärarna. Själva refererar de ofta till att 

läroplanen styr litteraturvalet.103 I den tryckta läroplanen finns dock ingen lista över litteratur 

utan endast en hänvisning till ”de föreskrivna böckerna”. På fråga angående detta får jag veta 

att listan uppdateras löpande och ”förmedlas” till lärarna samt att regeringen distribuerar de 

verk som ska läsas. Oavsett ifall en tryckt lista finns tillgänglig i ett annat styrdokument kan 

man se att de nationella proven skapar en befäst kanon. Då lärarna är bundna till att använde 

de litterära verk som finns föreskrivna i proven används samma litteratur genomgående i 

landet. De nationella proven visar att kanon i swahiliundervisningen utgörs av endast inhemsk 

litteratur och i engelskundervisningen utgörs den till största del av afrikansk litteratur, 

företrädesvis av litteratur från länder i Tanzanias närhet.  

  Samtliga intervjuade lärare anser att det är av vikt för eleven att läsa inhemsk litteratur 

då detta ger kunskap om individens egen historia och nutida kontext. Att eleven läser litteratur 

från andra afrikanska länder legitimeras av en del lärare med motiv så som att dessa länders 

historiska och samhälleliga förutsättningar liknar Tanzanias. De flesta av lärarna tycker det är 

bra att ha en befäst litteraturkanon, tre av lärarna tycker att den borde innehålla fler böcker 

med större geografisk spridning.  

   Undersökningen har vidare visat att alla sex lärare som intervjuats legitimerar 

litteraturundervisningen med, åtminstone delvis, politiska motiv. Läsning ska ge eleven en 

ökad förståelse för samtiden och förbereda henne på att bli en aktiv del av samhället. Ämnen 

som är av vikt för eleven nämns bland annat vara ledarskap, ekonomi, folkhälsa och 

jämställdhet mellan män och kvinnor. Flera av lärarna upplever att språkundervisningen har 

låg prioritet i utbildningssystemet. Något som tar sig i utryck i dålig tillgång på material för 

litteraturundervisningen och lägre löner för språklärare. Detta bekräftas av den övergripande 

läroplanens fördelning av undervisningstimmar där swahili och engelska har färre 

undervisningstimmar än exempelvis matematik. Detsamma indikeras möjligen också i den 

övergripande läroplanens uteblivna formuleringar kring litteraturundervisningen.  

 

                                                             
103 Se exempelvis S. 24-25 i denna uppsats.  
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8. Diskussion 

Den befästa kanon som finns i den tanzaniska skolan är utformad av statliga organ. Jag 

upplever att lärarna som intervjuats i denna undersökning själva inte anser sig ha något 

inflytande över litteraturkanon. En av lärarna säger: “Once you take novels from European 

countries they believe that… the environment will be very, very different”.104 Trots att jag 

genomgående formulerade mina frågor såsom ”vad anser du” eller ”…enligt dig” så hände det 

upprepande gånger att informanten svarade med att ”de [regeringen] anser att…” Jag tolkar 

detta som ett utryck för att läraren inte själv anser sig ha makt att påverka litteratur- 

representationen utan att de är bundna till att använda sig av den litteratur som är föreskriven.   

     Det inflytande som läraren har över litteraturrepresentationen är ifall hen väljer att ta 

in mer litteratur i undervisningen utöver den som är obligatorisk. Flera lärare påpekar att detta 

uppmuntras i läroplanen. Men då staten distribuerar materialet till skolorna och två av lärarna 

berättar att detta material sällan räcker ens till den obligatoriska litteraturen är det svårt att se 

hur lärarnas möjligheter till breddning ska vara praktiskt genomförbart i realitet. Ett troligt 

antagande är att det material som delas ut till skolorna också är den litteratur som läses i 

klassrummet. Det är därför inte möjligt att se den litteratur som läses i skolan som ett resultat 

av den enskilda lärarens preferenser. Det som kan diskuteras är vad som kan ha legat till 

grund för den befästa kanons utformning samt lärarnas attityder till denna kanon.  

   Det finns incitament som tyder på att litteraturen som skolkanon innefattar är utvald 

på specifika geografiska premisser. De litterära verkens ursprung är centrerade till Tanzania 

och närliggande länder. Vad gäller swahiliundervisningen skulle detta kunna förklaras med att 

ett begränsat antal utländska litterära verk är översatta till swahili. Vad som talar emot detta är 

lärarnas uttalanden om att det förut funnits översatt litteratur som plockats bort ur läroplanen 

samt att den geografiska spridningen följer samma mönster även i engelskundervisningen som 

inte behöver ta hänsyn till begränsad tillgång på översättningar.  

  Flera av lärarna har åsikten att litteraturen som det statliga organet valt ut är selekterad 

på specifika premisser. Informanterna upplevs även vara medvetna om att den bakomliggande 

orsaken till detta är politisk och deras inställning till detta varierar. En lärare uttrycker 

förståelse för vad det strategiska litteraturvalet vill åstadkomma. Han pekar på litteratur som 

varande en enande kulturell faktor och hur Tanzania som en ung nation fortfarande behöver 

tänka strategiskt kring hur litteraturen som läses i skolan kan påverka eleverna. Han visar med 

                                                             
104 Intervjutranskribering 4, S. 17.  
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sitt uttalande på en tilltro till att de som väljer ut litteraturen gör detta med hänsyn till 

samhällets bästa, för att motverka spridning av exempelvis rasism eller motsättningar mellan 

folkgrupper.  

      En annan lärare uttrycker sig däremot mycket kritiskt kring denna politiska strategi. 

Han anser att litteratururvalet inte tjänar elevens bästa utan endast makthavarnas intressen, 

vilket är att hålla eleverna i okunskap om landet styrning och om sina egna rättigheter. 

Oavsett om de som utformar litteraturkanon har eleven eller enbart egna intressen för ögonen 

anser jag att den senare inställningen är talande för hur en del av lärarna ser med 

misstänksamhet på det organ som utformar litteraturkanon. Detta är i förlängningen möjligen 

ett uttryck för en i allmänt kritisk eller misstänksam syn på det politiska systemets 

tillförlitlighet.  

  På grund av det begränsade antalet informanter går det inte att säga något om 

tanzaniska lärares generella inställning till skolkanon. För att dra några slutsatser inom ramen 

för denna undersökning kan sägas att inställningen till att ha en befäst litteraturkanon beror på 

om det finns en tilltro till det organ som utformar litteraturkanon och om informanten är 

beredd att ställa sig bakom de resultat som hen tror att litteratururvalet vill uppnå.  

  Jag anser att det går att koppla den afrocentriska litteraturrepresentationen till den 

historiska kontext som är specifik för Tanzania och som tidigare beskrivits i denna uppsats. 

Självständigheten 1961 gav upphov till starka nationalistiska tendenser där kulturen i stor 

utsträckning skulle fungera som en enande faktor för ett nyvaknat land som bestod av 120 

olika folkgrupper, med 120 olika språk och två starka religioner. Kulturen var då en del i 

skapandet av nationalstaten Tanzania genom att den skulle anpassas efter en afrikansk kontext 

och ta avstånd ifrån kolonialmaktens kulturella imperialism. Delvis på grund av denna 

ambition och delvis på grund av förändrade förutsättningar för bokmarknaden samt ökad läs- 

och skrivkunnighet skedde det en kvantitativ boom av inhemskt producerad litteratur skriven 

på swahili. Mycket av den nya litteraturen behandlade politiska frågor.105 

      Tanzania var inte ensam om denna utveckling. Nationalistisk antikolonialism var en 

politisk strömning som låg till grund för många afrikanska frihetsrörelser som bidrog till 

självständighet för koloniserade länder under 1900-talets andra hälft. Den nationalistiska 

retoriken lovade mycket som sedan inte infriades i de postkoloniala staterna.106 Jag anser att 

                                                             
105 Se avsnitt: ”Den tanzaniska litteraturen ” i denna uppsats, S. 13-15.  
106 Tamara Sivanandan, ”Anticolonialism, national liberation, and postcolonial nation formation”, The   

     Cambridge companion to Postcolonial Literary Studies, Neil Lazarus (Red), Cambridge: Cambridge 

     University Press 2004. S. 42.  
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det är troligt att den litteratur som läses i den statliga skolan är en del av en kulturpolitisk 

strategi inom landet och att denna strategi är präglad av nationalistiska intressen. Det 

nationellt begränsade urvalet av litteratur tyder på detta - liksom traditionen av att se 

skönlitteratur som en politisk företeelse och som ett medium för spridandet av politisk 

propaganda i kombination med moderna Tanzanias av vissa kritiserade styre.107 

  Den postkoloniala teoretikern Tamara Sivananda argumenterar för hur nationalism 

ursprungligen var ett nödvändigt förhållningssätt i skapandet av nya självständiga stater men 

som i senare tider har visat sig vara förödande i en fortsatt utveckling mot frihet.108 Liknande 

kritik riktar hennes kollega Laura Chrisman mot den postkoloniala nationalismen: “Scolars in 

postcolonial studies frequently charicterize nationalism as a movement that promotes the 

interests of a particular group while claming to represent the whole”.109 I enlighet med detta 

kan det argumenteras för att en reglerad litteraturkanon i Tanzania under de senaste 55 åren 

har gått från att varit en del av en nödvändig strategi för nationell enhet till en onödig 

begränsning. Skiftet från en eurocentriskt till en afrocentriskt orienterad litteraturlista var ett 

led  i den filosofiska avkolonialiseringensprocessen (decolonisation of mind) i landet från 60-

talet och framåt men det snäva urvalet upplevs idag av en del lärare som en (medveten eller 

omedveten) begränsning av eleven.  

      Konsensus hos de intervjuade har varit att det är viktigt att läsa inhemsk litteratur. I de 

intervjuer där skiftet från eurocentrisk till afrocentrisk litteratur behandlats har samtliga 

informanter uttryckt att detta skifte är av godo. Dock uttrycker en del av lärarna en önskan om 

att vidga litteraturkanon till att också innehålla litteratur från andra delar av världen. Behovet 

att definiera och ena Tanzania som land kan idag ses som något överspelat då nationen sedan 

självständighet har haft en relativt fredlig historia med få etniska spänningar inom landet. Det 

snäva litteratururvalet kan således inte motiveras av ett splittrat land utan kulturell enhet. 

  Lärarna lyfter fram hur viktigt det idag är för eleven att bredda sin kunskap. En önskan 

som motiveras med tankar om att globaliseringen tvingar individen att se längre än till det 

egna landet. En av lärare sammanfattar i sitt uttalande ”the world is like a village now” en 

                                                             
107 Tanzania har sedan självständighet styrts av ett och samma (demokratiskt valda) parti utan stark opposition 

      fram till årets val. Valresultatet har kritiserat då vinsten återigen gick till sittande parti, se exempelvis: 

      Allison, Simon, ”Tanzania election winner declared despite vote-rigging claims”, The Guardian,  

      Johannesburg: 29-10-2015. Min egen upplevelse är att missnöjet med den politiska organisationen och 

      höstens val är stor bland befolkningen. Korruptionen anses som tidigare nämnts vara hög i hela det politiska 

      systemet. 
108 Sivananda 2012, S. 43.  
109 Laura Chrisman, ”Nationalism and postcolonial studies”, The Cambridge companion to Postcolonial 

     Literary Studies, Neil Lazarus (Red), Cambridge: Cambridge University Press 2004.  S. 188.  
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tanke som flera uttryckte: Att globaliseringen förändrar förutsättningarna för litteratur- 

undervisning i den tanzaniska skolan. Litteraturkanon kan enligt vissa lärare strukturera och 

hantera dessa förändringar. Andra lärare drar istället slutsatsen att ett avskaffande eller i alla 

fall en breddning av litteraturkanon är nödvändig för att anpassa den till den tanzaniska elev 

som idag är en del av en global kontext.    
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