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Sammanfattning 

Föreliggande studie är en läromedelsanalys av fyra läroböcker i litteratur vilka alla är antologier 

som utöver utdrag och exempel ur litterära verk även innehåller introduktionstexter, diskussions- 

och innehållsfrågor till elever, samt andra arbetsuppgifter och faktatexter. Undersökningen 

gjordes genom en kvalitativ textanalys mot bakgrund av Edward Saids postkoloniala teori och 

begreppsapparat. Studiens syfte var att undersöka litteraturundervisningens roll i återskapandet av 

maktstrukturer och belysa andrafierande strukturer och konstruktionen av en utomvästerländsk 

”Andre” i mötet mellan västerländsk och utomvästerländsk litteratur. Detta för att kunna bidra 

till en diskussion om hur en mångkulturell kanon ska hanteras i skolan. 

     Studien visade att två av läroböckerna tydligt konstruerar en generaliserande bild av 

utomvästerländska personer och kulturer som mer eller mindre tragiska, krigshärjade och osäkra. 

På grund av detta, i kombination med en viss ton av västerländsk suveränitet och antaganden om 

en homogen västvärld, uttolkades koloniala och imperialistiska implikationer som förstärker idén 

om ett stabilt västerland i jämförelse med en miserabel omvärld som det bör tyckas synd om. De 

övriga två böckerna tolkades däremot som att de lyckats undvika många av dessa konstruktioner 

och en mer mångsidig bild av litteraturen visas och egenheter såväl som likheter visas upp på ett 

sätt som kan anses motverka detta imperialistiska synsätt. 

     Slutligen diskuterades detta fynd mot skolans praktiker och läroplan och det kunde 

konstateras att en lärare bör problematisera läromedlen och se till att en allsidig utomvästerländsk 

litteratur tas upp samt att förutsättningarna för dess produktion bör samtalas om för att undvika 

cementeringen av stereotyper. 

 

Nyckelord: Didaktik, Svenska, Litteratur, Läroböcker, Textanalys, Läromedelsanalys, Postkolonial, 

Imperialism, Andrafiering  
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Bakgrund 

Skolans uppdrag är inte bara att förmedla kunskap utan även att socialisera och demokratisera 

framtidens medborgare. Detta innebär att det finns en uppsättning värderingar och idéer som 

anses vara centrala för skolan att förmedla, som skolan även arbetar inom ramarna för. En av 

dessa är jämställdhet och människors lika värde oberoende av kön, ålder, sexuell läggning och 

etnicitet. Allt eftersom att Sverige blivit hem åt människor från olika delar av världen med olika 

kulturell bakgrund, har frågor om mångfald och representation blivit allt viktigare för att 

motverka dolda maktstrukturer. Även läroplanen, ett av de huvudsakliga styrdokument som 

svensk skola och utbildning bygger på, har i sin senaste omskrivning 2011 kommit att innehålla 

ett antal formuleringar som vittnar om detta intresse för inkludering och mångfald. Speciellt i 

litteraturundervisningen, då det ämnet har just ett sådant innehåll där läroplanen framskriver ett 

tydligt demokratiserande syfte. Litteraturen ska ge elever en förståelse för andra människors 

erfarenheter, villkor och kulturer. Den ska öppna upp för nya perspektiv och tankesätt och elever 

ska få möjlighet att ta del av olika människors berättelser och levnadsvillkor.1  

     I och med att den nya läroplanen för svenska gymnasieskolan lanserades 2011, infördes 

formuleringar i kursplanen för svenskämnet som specificerar ett kunskapsinnehåll som innefattar 

litteratur från olika tider och kulturer av författare av olika kön och etnicitet. I detta uppfodrar 

den nya kursplanen till en relativt stor omställning av det innehåll som antologier och 

litteraturkunskapsläromedel tidigare innehållit. Det krävs inte en större studie än en snabb läsning 

av innehållsförteckningen i några äldre antologier och litteraturkunskapsläromedel för att inse att 

detta intresse för mångfald och representation inte alltid varit fallet. En tanke blir då att nyare 

läromedel och antologier, producerade efter läroplanens lansering 2011, för att leva upp till 

kurskraven har uppdaterats i sitt innehåll för att presentera ett bredare utbud av litteratur från 

andra delar av världen än Europa. I detta finns det däremot ett antal frågor att ställa sig. Hur 

väljer de svenska, västerländska, författarna och redaktörerna av läromedel och antologier att 

presentera dessa ”andra” kulturers verk och författare? Hur skrivs dessa författare, verk och 

litterära strömningar fram i läromedlen? Hur ser förhållandet ut gentemot västerländsk litteratur 

och vilken typ av litteratur presenteras? Vilka maktförhållanden skapas mellan litteratur från olika 

delar av världen? Vilken bild får läsare av dessa människor och kulturer? Den utomvästerländska 

litteraturen inkluderas i ett uttalat demokratiserande syfte för att bredda elevers perspektiv, men 

jag vill försöka tränga igenom denna officiella berättelse för att med kritiskt perspektiv granska på 

vilka villkor denna inkludering sker. 

                                                 

 
1 Lgy11 (2011), www.skolverket.se (2017-02-24) 
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    Debatten om litteraturundervisningens roll i reproduktionen av maktstrukturer har i stor 

utsträckning kommit att handla om representation och utformningen av en viss litterär kanon. I 

motsats till denna något endimensionella och kvantitativa förståelse av maktstrukturer ämnar jag 

genomföra en mer kvalitativt orienterad analys, som tar sikte på hur vår egen kulturs förståelse av 

”den Andre” visar sig i läromedlen. Mot en bakgrund av postkolonial teori ämnar jag alltså 

undersöka hur litteratur och författare från olika delar av världen behandlas i läromedel och 

antologier för litteraturundervisning i svenska på gymnasiet för att se huruvida dessa läromedel 

bidrar till eller motverkar konstruktionen av ett ”de” gentemot ett ”oss”.  
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Litteraturöversikt 

Litteraturöversiktavsnittet innehåller först en översikt av tidigare forskning som berör området. 

Därefter presenteras de teoretiska utgångspunkter som föreliggande uppsats och analys vilar på. 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som belyser läromedlens roll i undervisningen samt 

tidigare studier där skolans innehåll och material analyserats utifrån frågor gällande 

maktstrukturer, etnicitet och postkoloniala perspektiv. 

Läromedlens roll i undervisningen 

Tidigare forskning visar att läromedel spelar en stor roll för hur undervisning bedrivs i praktiken. 

Av denna anledning blir det viktigt att analysera läromedlens innehåll ur ett kritiskt perspektiv. 

Tom Wikman förklarar i sin avhandling På spaning efter den goda läroboken: om pedagogiska texters 

lärande potential, att den frihet som nittiotalets läroplan gav lärare kan ha ökat läroböckers 

betydelse i undervisningen. På grund av den låga nivå av styrning som fanns fick läroböckerna en 

stärkt position när det kom till urval av innehåll.2 Vidare beskriver Wikman att läroböcker har en 

trovärdighet som byggs upp genom sakliga förklaringar och neutrala förhållningssätt, och att 

elever som lärare kan ha svårt att uppfatta subjektiviteten hos författaren. Angerd Eilard menar 

även i en läromedelsstudie att läromedelstexter, i egenskap av samtidsprodukter, förmedlar ett 

samhällsperspektiv som ramar in många dominerande synsätt inom den västerländska kulturen på 

bekostnad av andra perspektiv.3  

I de nya styrdokumenten från 2011 finns dock som tidigare nämnt en något större innehållslig 

styrning än den som fanns i den målstyrda läroplanen från nittiotalet. Vad detta har fört med sig 

för direkt påverkan på lärares och elevers val att luta sig på läromedlen för att välja relevant 

kursinnehåll finns ingen data på. Det går däremot att spekulera, med ett understöd av analysen i 

föreliggande studie, i att läromedlen åtminstone är riktade mot att innehålla allt det centrala 

kunskapsinnehåll som läroplanen föreskriver.  

Representation i litteraturens läromedel 

När det kommer till läromedel för just litteraturundervisning och deras innehåll menar Caroline 

Graeske i sin artikel ’Värdefull eller värdelös? Om värdegrund och genus i läromedel i svenska’ 

                                                 

 
2 Wikman (2004), s. 83. 
3 Eilard (2004), s. 242. 
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från 2010 att västerländska män är överrepresenterade i dessa böcker.4 Även Anna Williams har 

undersökt vem som tar plats, med fokus på litteraturhistoriska översiktsverk och kanonisering av 

svensk litteratur i boken Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk 

under 1900-talet.5 Även fast hon har genus som huvudfokus för sin undersökning, kommer även 

hon fram till att det finns en ojämn fördelning mellan vita, europeiska författare och författare 

med annan etnicitet. Eftersom dessa studier mestadels fokuserar på vem som är och inte är 

representerad i litteraturhistorien och litteraturstudiet, visar de endast en ytlig bild av de 

strukturer de vill belysa. Samtidigt verkar det finnas en avsaknad av analyser av nyare 

litteraturläromedel, producerade för en mer innehållsligt styrd skola där verk och författare från 

olika kulturer möts under litteraturundervisningen. Med det sagt, visar dessa två äldre studier att 

det litteraturhistoriska fokuset har legat på just västerländsk litteratur, vilket gör att den nya 

politiska styrningen av läromedlens och litteraturundervisningen mot en mer inkluderande, 

mångfaldig litterär kanon till ett spänningsmoment där denna uppsats djupdykning i nyare 

material blir relevant. 

Läromedel och andrafiering 

Det finns ett flertal studier som undersöker hur olika grupper, kulturer och människor omskrivs 

och behandlas i skolans läromedel inom ett flertal ämnen inklusive svenska, historia, religion och 

litteratur. En undersökning av hur andrafiering – en medveten eller omedveten konstruktion av en 

kultur eller folkgrupp som olik eller ”annan” än den som kan anses vara norm – sker i skolböcker 

återfinns i rapporten ”Utbildningens dilemma. Demokratiska ideal och andrafierande praxis” från 

2006.6 Studien ”Skolböcker och kognitiv andrafiering” av Masoud Kamali, vilket är en 

innehållsanalys av sju skolböcker i ämnena historia och religion för att belysa utifrån vilka 

principer som människor blir åtskiljda från kategorin ”vi”, visar på att just skolböcker är viktiga 

redskap i andrafieringsprocessen.7 I studien presenterar Kamali resultaten av sin innehållsanalys 

bok för bok, men sammanfattar de övergripande trenderna som väldigt talande för alla de 

undersökta skolböckerna. I skolböckerna för religionskunskap ser Kamali en tendens att 

framställa Kristendomen som ”den egna” religionen eller ”vår” religion, medan Islam och 

Hinduism är tillskrivna ”de andra” och beskrivs och jämförs i förhållande till kristendomen. 

Vidare är det inte heller alltid tydligt i läroböckerna vad som är socio-kulturella företeelser och 

vad som är del av religiösa praktiker när det gäller Hinduismen. I böckerna görs även en tydlig 

indelning mellan ”vi i väst” eller ”västerlandet” och ”andra”.8 På samma sätt visar Kamali att 

                                                 

 
4 Graeske (2010), s.126ff. 
5 Williams (1997), 
6 Kamali (2006), s. 49. 
7 Ibid., s. 51. 
8 Ibid., s. 94. 
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historieböckerna alla är västcentriska och när andra delar av världen nämns så är det i förhållande 

till ”västerlandet” och gör på så sätt en avgränsning mellan ”oss” och ”dem”.9 

När mångfald och inklusion däremot verkar stå som syfte, och svenska författare väljer att 

inkludera och presentera andra kulturer och kulturyttringar i läromedel, finns alltid en risk att 

medvetet eller omedvetet återskapa vissa strukturer och stereotyper. Detta visar sig i en studie av 

Angerd Eilard, som syftar till att belysa eurocentrism och hur en mer eller mindre omedveten bild 

av ”de andra” jämfört med ”de svenska” kan reproduceras i en läromedelstext, och presenteras i 

artikeln ’Genus och etnicitet i en ”läsebok” i den mångetniska skolan’.10 Eilard vill i artikeln 

belysa hur underliggande värderingar i texten konstruerar normer om genus och etnicitet samt 

bidra med ett sätt att granska läromedel ur ett interkulturellt genusperspektiv.11 Materialet som 

analyseras är en läsebok för lågstadiesvenska, Förstagluttarna B, av Moni Nilsson-Brännström på 

uppdrag av Natur & Kultur. Boken är skönlitterär och behandlar en flicka och en pojke i en 

förstaklass där karaktärer med olika etniciteter representeras. Eilard använder kritisk 

diskursanalytisk metod och analyserar dels utifrån postkoloniala perspektiv för att belysa ”vi och 

dem” konstruktioner.12 I analysen kommer Eilard fram till att en mängd stereotypa identiteter 

och maktstrukturer konstrueras i läsebokens diskursiva innehåll, vilket målar upp ett tvetydigt 

budskap om mångfald som samtidigt verkar peka mot assimilering till ”svenskhet” som det 

önskvärda målet.13 Även om denna studie kan fungera som ett stickprov, innefattar det 

undersökta materialet däremot endast en skolbok. Utifrån detta kan inga bredare slutsatser dras 

om tendenser och strukturer i läromedel för svenskämnet.  

Teoretiska utgångspunkter 

I avsnittet som följer presenteras uppsatsens analytiska perspektiv och teoretiska utgångspunkt, 

vilka inkluderar poststrukturalismens syn på text och språk, samt de grundläggande ansatserna i 

postkolonial teori och imperialism. 

Postkolonial teori och andrafiering 

Analysen i föreliggande studie har en utgångspunkt i postkolonialt perspektiv. Den postkoloniala 

teoribildningen undersöker och kritiserar maktstrukturer och västerländska idétraditioner, i 

huvudsak genom analys av olika texter och diskurser. Teorierna hämtar från poststrukturalismen 

en framhållning av språket som betydande för skapandet och reproduktionen av 

maktförhållanden och hierarkier i världen. Språket betraktas då inte som en spegling av 

                                                 

 
9 Ibid., s. 94f. 
10 Eilard, s. 241. 
11 Ibid., s. 241. 
12 Ibid., s. 244. 
13 Ibid., s. 258. 
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verkligheten utan som ett verktyg för att strukturera och skapa sociala relationer och 

förhållanden. En bärande tanke i denna språksyn är att språket är strukturerat runt binära 

oppositioner såsom rationalitet/känsla, man/kvinna, ”vi” och ”dem”.14 Då min studie syftar till 

att undersöka på vilket sätt maktstrukturer återskapas eller motverkas i läromedel där verk och 

författare från olika kulturer och ursprung möts och omskrivs av svenska författare, blir det 

relevant att tala om just koloniala maktstrukturer.  

   Edward W. Said lanserar i sina två verk Orientalism (ursprungligen utgiven 1978 (1993 i 

Sverige)), och Kultur och imperialism från 1995, sina teorier om hur imperialismen och 

kolonialismen påverkat världens maktförhållanden kulturellt, ekonomiskt och politiskt. 

Grundtanken i den postkoloniala teorin som Said presenterar den i Kultur och imperialism, är att 

imperialismen – de praktiker, teorier och attityder som genomsyrar ett samhälle som styr avlägsna 

territorier – och kolonialismen – upprättandet av kolonier i dessa territorier – påverkar världens 

kulturer på många sätt även i dagens samhälle där ”den direkta kolonialismen i stort sett 

upphört”.15 Said menar att kolonialismen satt globala spår, och att motsättningar inte bara lever 

kvar mellan kolonisatör och koloniserad utan påverkar hela världen på många olika plan inom 

kulturen, ideologier och politik.16 Said beskriver en kärna i det kulturella tänkande som 

imperialismen fastställt, och det är tanken om statiska identiteter. Det finns ett ”vi” och ett 

”dem” som båda är fastställda och uppenbara.17 Dessa konstruktioner medför att man genom att 

definiera vad som är ”vår kultur” även definierar ”den Andra” kulturen. Europa blir ett begrepp 

som identifierar oss européer gentemot de Andra som inte är det. Said menar att denna indelning 

även medför den, för europeisk kultur, viktiga idén om en ”europeisk identitet som är överlägsen 

i förhållande till alla icke-europeiska folk och kulturer”.18 Detta sätt att definiera och konstruera 

en avvikande ”Andre” uppställt mot vad som är det normala ”vi” eller ”vårt” brukar ofta 

benämnas andrafiering.19 

Imperialism och litteratur 

Edward W. Said menar sedermera i boken Kultur och imperialism att kulturen, i synnerhet 

litteraturen, spelade och spelar, en stor roll i imperialismens utveckling, då kärnan i den 

europeiska kulturen var eurocentrism. Eurocentrism handlar om att allt utgår från det vita, upplysta 

Europa där ”andra” kulturer, folk, och erfarenheter klassificeras, studeras och verifieras av den 

europeiska kulturen.20 Detta är även genomgående i litteraturstudiet där Goethe lanserade tanken 

om en världslitteratur, vilket innefattar all världens ”stora litteratur” och som tanke blev stor 

                                                 

 
14 Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn (1999), s. 17f.  
15 Said (1995), s. 42. 
16 Ibid., s. 45. 
17 Ibid., s. 26f. 
18 Said (1993), s. 9. 
19 Kamali, s. 12ff. 
20 Said (1995), s. 305. 
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under nittonhundratalets början. ”Världens litteratur” innefattade däremot i stort sett endast 

Europas litteratur och vidare beskriver Said hur litteraturforskning och litteraturhistorieskrivning 

utvecklats i samband med imperialism och nationalism där västerlandet och Europa upphöjdes 

över alla andra.21 Imperiets eurocentriska kulturvision har gjort att man länge inte räknat med den 

utomeuropeiska litteraturen som något betydelsefullt för västvärlden, men Said menar att icke-

europeiska kulturer, anti-imperialistisk litteratur och antikoloniala rörelser har haft omfattande 

påverkan, till exempel på västvärldens modernistiska rörelse. Vidare menar han att en ström av 

postkolonial, förstklassig litteratur starkt påverkat dagens litteraturvärld.22 

 

                                                 

 
21 Ibid., s. 86ff. 
22 Ibid., s. 329ff. 
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Syfte och frågeställningar 

Då litteraturundervisningens antologier och läromedel i och med den nya läroplanen från 2011 i 

större mån kan antas behandla litteratur från olika kulturer av författare med olika ursprung blir 

det även viktigt att undersöka på vilket sätt dessa presenteras i dessa läromedel. För att kunna bidra 

till en diskussion om hur en mångkulturell kanon ska behandlas i den svenska gymnasieskolan 

måste ett kritiskt förhållningssätt antas när det kommer till hur vi i Sverige presenterar andra 

kulturer. Syftet med föreliggande uppsats är således att synliggöra den svenska gymnasieskolans 

litteraturundervisnings roll i reproduktionen av maktstrukturer.  

 

Frågeställningarna som står som utgångspunkt för studien är: 

 Hur presenteras den Andre i läromedlens presenterande texter, frågeställningar och 

faktatexter? 

 Hur presenteras den Andre genom läromedlens urval, indelning och kategorisering av olika 

författare, verk och texter från olika delar av världen? 
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Metod och material 

Följande avsnitt innehåller en beskrivning av det material som utgör underlaget för föreliggande 

studie och vilka kriterier som legat till grund för urvalet. Därefter följer en genomgång av den 

metod som använts för att analysera materialet. 

Material och avgränsningar 

Materialet för denna studie utgörs av ett antal litteraturantologier/läromedel skrivna för 

användning i gymnasieskolan. Materialet har avgränsats till att undersöka nyare läroböcker och 

antologier, skrivna efter införandet av lgy11 i så stor utsträckning som möjligt. Detta på grund av 

att den innehållsliga styrningen av svenskämnet ökat genom formuleringar som specifikt 

markerar att viss litteratur ska ingå i undervisningen. Samtidigt finns det redan ett antal tidigare 

studier och studentuppsatser som undersökt äldre antologier och läromedel.  

För att analysera antologier och läromedel för gymnasiesvenskans litteraturinnehåll, som kan 

antas ha en större spridning och därför ha en större inverkan på undervisningen i skolan, valdes 

böcker från några av de största förlagen som ger ut läromedel.23 Dessa var Gleerups, Bonnier 

Utbildning AB och Natur & Kultur. Materialet är begränsat till 4 böcker varav två tillhör delar 1 

och 2 i samma bokserie. Böckerna har även valts utifrån kriteriet att de efter en första genomgång 

faktiskt inkluderar litteratur och/eller författare från andra delar av världen än Europa och 

Nordamerika (de som brukar räknas till västvärlden). Böckerna som valts ut är: Språket och 

berättelsen 1 från 2015 av Linda Gustafsson och Uno Wivast, vilket är en kursbok som säger sig 

innehålla allt väsentligt för kursen Svenska 1 på gymnasiet vars första del innehåller åtta korta 

utdrag ur romaner från olika tider och kulturer. Dessa är indelade i fyra tematiska kapitel om två 

texter och innehåller inledande texter för att presentera textstycket, samt språk, innehålls och 

diskussionsfrågor på texten riktade mot elever. Då denna lärobok är skriven för kursen Svenska 1 

innehåller den däremot ingen genomgående litteraturhistoria. Andra halvan av boken är inriktad 

på språkkunskaper. Den andra läroboken är Upplev Litteraturen 2 från 2011 och är en bok riktad 

till litteraturundervisning i kursen Svenska 2 på gymnasiet. Författarna skriver i pärmtexten att 

den ska innehålla texter från olika tider och kulturer (formulerat likt läroplanens text om centralt 

innehåll i kursen). Den har ett kronologiskt upplägg från tidig litteraturhistoria till 

nittonhundratalslitteratur och presenterar därefter nyare verk tematiskt i fyra kapitel. Till skillnad 

från Språket och berättelsen 1 innehåller denna bok ett stort antal litteraturutdrag med korta 

presentationer och ett litet antal innehålls och diskussionsfrågor. Vidare kommer Fixa litteraturen 1 

(2014) och Fixa litteraturen 2 (2015) av Pär Sahlin, Ann-Sofie Lindholm och Helga Stensson. 

                                                 

 
23 Vinde, Rickard, Svenska Läromedel AB, e-post, 2016-10-13 
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Dessa är en serie i två delar där den första syftar till att presentera en varierad uppsättning texter 

och textutdrag anpassade till kursmålen i svenska 1, och bok två är orienterad till svenska 2 och 3. 

I och med detta är den första boken fokuserad på skönlitteratur i allmänhet och analysen av 

denna, medan den andra boken har ett mer kronologiskt litteraturhistoriskt upplägg. Fixa 

litteraturen 1 innehåller tio texter i fem tematiska kapitel, och Fixa litteraturen 2 innehåller 18 texter 

uppdelade i sex kapitel indelade efter olika litterära och historiska epoker. Båda dessa böcker 

skiljer sig från de andra två eftersom de innehåller en mycket större mängd faktatext som 

introducerar och behandlar textutdragen, dess historiska kontext och författare. De innehåller 

även ett större antal diskussionsfrågor och andra uppgifter på litteraturen riktade till eleverna 

jämfört med de andra två. 

Metod 

Då denna studie ämnar belysa hur andrafiering, koloniala och imperialistiska maktstrukturer och 

utomvästerländska ”andra” presenteras och konstrueras i läromedel och antologier för litteratur i 

svenskämnet för gymnasiet, innebär den huvudsakliga analysen en kvalitativ analys grundad i en 

närläsning och tolkning av den del av läromedlen där författare, litteratur och innehåll omskrivs. 

Till dessa närlästa texter hör inledningar och presentationer av textutdrag och författare, 

faktarutor som hör till dessa samt texten som utgör frågor och uppgifter kopplade till litteraturen 

eller författarna. Delar av de mer allmänt ämnesinriktade läromedlen som behandlar annat 

innehåll än litteratur, såsom språk, grammatik eller skrivande, har inte analyserats. Inte heller 

texten som utgör de litterära verken, dikter, romanutdrag och noveller, har varit en del av 

analysen. När ett verks innehåll, handling eller teman diskuteras i analysen, baseras detta på 

lärobokförfattarnas presentationer, inledningar och annan omgivande text. För att göra denna 

undersökning har ett antal analysfrågor, utarbetade från studiens forskningsfrågor, ställts till 

texten:  

 Finns formuleringar i texten som innebär breda generaliseringar eller återskapande av 

stereotyper eller exotifieringar av olika nationaliteter, etniciteter, länder, kulturer eller 

kulturuttryck 

  Finns formuleringar i texten som innebär andra typer av direkta skillnadsgöranden mellan 

västerländskt/västerlandet och andra kulturer/delar av världen?  

 Finns skillnader i hur texter och/eller författare från olika delar av världen presenteras och 

vad innebär i så fall dessa skillnader?  

 Framskrivs de utomeuropeiska litteraturhistoriska verken och författarnas relevans för 

litteraturhistorien?  

 Vilken typ av litteratur finns representerad från olika delar av världen, och vad ger detta 

urval för bild av kulturen/landet/världsdelen som representeras? 
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 Påverkar den tematiska/kronologiska kapitelindelningen och de verk/författare som 

presenteras därinom den bild läsaren får av de kulturer som representeras? På vilket sätt? 

De två sista frågorna går ut på att undersöka vilken bild av den Andre som konstrueras, inte 

bara genom olika formuleringar i den explicita texten, utan även vilken bild som skapas av 

etniciteter, länder, världsdelar och kulturer utifrån vilken litteratur och vilka författare som får 

representera dessa. Denna bild kan även skapas genom olika typer av rubriksättningar och 

grupperingar av litteraturen inom olika teman eller epoker. När läromedlen i sin helhet analyserats 

presenteras fynden under ett antal olika teman i avsnittet nedan med koppling till Edward Saids 

teorier.  
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Resultat och analys 

Följande avsnitt innehåller en avhandling av de resultat och tolkningar som textanalysen gett 

upphov till. Resultat och analys presenteras nedan under ett antal tematiska rubriker som är 

indelade efter olika återkommande mönster och tendenser som identifierats i materialet. 

Andrafiering genom västerländsk chauvinism 

I två av de fyra analyserade läroböckerna hittades ett antal formuleringar där det gick att uttolka 

en mån av västerländsk chauvinism. Med detta åsyftas textstycken som konstruerar en nedsänkt 

bild av en utomvästerländsk Andre utifrån definitioner av en upphöjd västvärld eller dess 

invånare. Även om detta inte är en tendens som återkommer ofta eller tydligt i de två böckerna, 

påträffades dock ett antal konkreta exempel. Det första exemplet återfinns i Språket och berättelsen 

1, i en fråga på den nigerianska författaren Chimamanda Ngozie Adichies text, vilken handlar om 

en ung pojke som måste jobba istället för att gå i skolan: ”I västvärlden är det nästan krav på att 

man ska utbilda sig innan man får ett arbete. Hur hade du ställt dig till att arbeta istället för att gå 

i skolan?”24 I detta textstycke förklaras västvärlden som en enda enhet där utbildning krävs och 

barnarbete inte kan ske, vilket implicerar att motsatsen gäller för allt det som inte kan definieras 

som västvärlden. Även fast frågan i detta fall gäller en text som handlar om just barnarbete i ett 

land som ligger utanför västvärlden, kan svepande definitioner av vad som är ”väst”, eller ”vi” i 

jämförelse med ”icke-väst” eller ”de Andra” enligt Saids teori förstås som en av de mest 

grundläggande andrafieringsprocesser som legitimerade imperialismen.25 Andra exempel dyker 

upp i Upplev litteraturen 2. Det första är i en diskussionsfråga på textutdraget ur Vishnus död av 

Manil Suri, som handlar om ett nygift par under bröllopsnatten i ett arrangerat äktenskap. Frågan 

lägger upp argumentet att ”Nu för tiden är de flesta äktenskap i västvärlden grundade på 

förälskelse och kärlek av fri vilja” och att ”i många andra delar av världen är arrangerade 

äktenskap vanliga”.26 Detta uttalande framskriver ”kärlek av fri vilja” som något reserverat för en 

monolitisk ”västvärld”, och implicerar även att ett arrangerat giftemål per definition är påtvingat. 

Detta målar inte bara upp Indien (där berättelsen är placerad) som ett ociviliserat land utan 

implicerar även att arrangerade äktenskap som praxis är något som endast sker genom tvång, 

vilket ger en skev bild av många kulturers traditioner. En andra formulering i Upplev litteraturen 2 

som kan tolkas som att den skapar en maktskillnad mellan väst, eller ”vi” och resten av världen är 

i introduktionen till, och i kapitelnamnet ”Möten och relationer – berättelser från hela världen”. 

                                                 

 
24 Gustafsson & Wivast (2015), s. 27. 
25 Said (1995), s. 305ff. 
26 Markstedt & Eriksson (2011), s. 314. 
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Kapitlet i sig innehåller fem textutdrag av författare med bakgrund i Indien, Mocambique, 

Colombia, Nigeria och Kina. Av dessa länder brukar inga räknas till det som kallas västvärlden. 

Vad kapitlets underrubrik och introduktion däremot beskriver är ett möte mellan olika texter från 

”hela världen”.27 Detta speglar den typiskt eurocentriska litteratursyn som Said menar genomsyrat 

ämnet historiskt, och vad detta gör är att krympa ned väst, eller Nordamerika och Europa, till en 

enhet som står separat från resten av världen.28 Med avseende till hur boken i övrigt 

huvudsakligen innehåller varierad litteratur från Europa och Nordamerika, ger det en bild av 

”hela världen” som en separat värld som inkluderas i sitt eget hörn av antologin, där Europas 

litteratur inte är delaktig. Ser vi även till vilken typ av litteratur som presenteras under kapitlet, är 

tolkningen ännu tydligare av just uppdelningen mellan en bättre ”västvärld” och en mer primitiv 

och miserabel ”omvärld”.  

”Västerländsk kultur” som självklarhet 

En annan tendens som går att urskilja i några av materialets texter, i huvudsak i Upplev litteraturen 

2, är den att författaren tar för givet att läsaren är av västerländsk/svenskt ursprung och tillhör 

”majoritetskulturen”. Detta uttrycks delvis genom att vissa koncept, kontexter, verk och 

företeelser som knyter an till en europeisk eller nordamerikansk historia eller bakgrund ses som 

självklara eller underförstådda, medan motsvarande får en genomgående förklaring när det 

kommer till andra kulturer. I ett exempel ur Upplev Litteraturen 2 kan detta mönster demonstreras. 

De första texterna i denna litteraturhistoriska antologi är utdrag ur diverse mytologiska och 

religiösa texter: en sumerisk hymn, ett bibelutdrag och ett utdrag ur Koranen. I inledningen till 

varje text sätts utdragen in i sitt sammanhang och innehållet presenteras kort i en faktatext. 

Namnet Koranen beskrivs som ”namnet på den heliga boken för alla världens muslimer” samt att 

det är ”arabiska och betyder läsning eller recitation”.29 På samma sätt ges information kring vilka 

som skrev den sumeriska hymnen i Mesopotamien och hur hymnen skrevs ner och på vilket 

språk. Bibeln, däremot, presenteras endast vid namn och det verkar underförstått att en läsare skall 

veta att det är just Kristendomens heliga skrift, när den skrevs och något om dess språk. Detta 

blir då till ”vår” myt, medan de andra är okända ”andra” myter som måste förklaras.30 Detta kan 

även uttolkas i ett par instanser i Språket och berättelsen 1, där den enda text som ges en mer tydlig 

historisk bakgrund är utdraget från den etiopiska romanen Under lejonets blick. Här kan dock denna 

faktabakgrund tolkas som kontext för att förstå vad romanutdraget handlar om snarare än en 

extra förklaring om Etiopisk historia grundad i att läsaren skulle vara just västerländsk. Ett annat 

exempel ur denna bok är i en diskussionsfråga på samma etiopiska text, vilken målar upp 

                                                 

 
27 Markstedt & Eriksson, s. 308. 
28 Said (1995), s. 330f. 
29 Markstedt & Eriksson, s. 22. 
30 Said, s. 26f. 
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scenariot att ”[…]militären tog makten i Sverige och införde diktatur […]” och fortsätter med att 

fråga: ”Skulle du ta till vapen? Skulle du fly? […].31 Den är ställd på ett sådant sätt att den verkar 

anta att det är omöjligt att läsaren skulle kunna ha varit med om en sådan upplevelse tidigare i 

livet. Detta sätt att anta en läsare som en del av en kristen, västerländsk/svensk 

”majoritetskultur” speglar den andrafiering som Said beskriver som ett kulturellt utestängande av 

de identiteter som inte passar in på ”idén om ett vitt och kristet Europa”.32 Detta kan även tolkas 

som passande för att beskriva ett exempel ur Upplev litteraturen 2, där författarna antar en person 

med svensk ”majoritetskulturell” bakgrund som den tänkta läsaren. I diskussionsfrågan efter en 

afrikansk skapelsemyt, efter att ha först omfrågat textens olika mytiska beskrivningar av djurs 

egenskaper, ber den eleven att diskutera ”Vilka egenskaper tillskrivs olika djur i den svenska 

naturen?”.33 I detta förutsätts en bakgrund i svenska folksagor och fabler. 

     I Fixa litteraturen 1 och 2, vilken innehåller relativt långa texter där bakgrundsfakta, historisk 

kontext och allmän information inkluderas, kunde det inte uttolkas något fall av antagna 

förkunskaper enbart om det västerländska. I läromedlens olika informativa texter beskrivs många 

historiska fakta och koncept, tematiskt innehåll, idéströmningar och författarskap från olika 

kulturer på liknande villkor. Även i exemplet med kristendom i jämförelse med andra religiösa 

föreställningar, utgår inte texten från läsarens religiösa förkunskaper.34 

Den tragiske andre 

Ett av de mest tydligt återkommande mönster som identifierats, förekommer i tre av de fyra 

analyserade läroböckerna och innebär en konstruktion av en utomvästerländsk Andre med en 

svår bakgrund av krig, flykt, fattigdom och tragedi. Denna andrafiering skapas i huvudsak genom 

det urval av litteratur som inkluderas från andra platser, och av författare med annan etnisk 

bakgrund än Europa eller Nordamerika, samt på det sätt som detta urval av texter presenteras i 

läromedlen.  

Av åtta texter i Språket och berättelsen 1 är tre från andra världsdelar än Europa och 

Nordamerika och dessa, från Nigeria, Etiopien och Vietnam, behandlar alla ämnen av mer 

allvarlig och dramatisk karaktär. Även om alla texter verkar passa in under den tematiska rubrik 

de är indelade i, får de alla representera en mer allvarlig sida av temat. Från Nigeria presenteras en 

skildring av barnarbete och fattigdom medan den andra, svenska texten under rubriken ”Möten 

och avsked”, skildrar vänskapsdrama i skolmiljö.35 Vidare är inte William Goldings Flugornas herre, 

vilken dyker upp under temat ”Mod och styrka”, en lättsam historia, men det blir tydligt i 

                                                 

 
31 Gustafsson & Wivast, s. 51. 
32 Said, s. 305. 
33 Markstedt & Eriksson, s. 14. 
34 Sahlin, Lindholm & Stensson (2015), s. 74f. 
35 Gustafsson & Wivast, s. 7-27. 
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inledningens beskrivning att det är fiktion: ”Tiden är något decennium efter andra världskriget då 

ett nytt tredje världskrig brutit ut.”36 Den faktabakgrund som introducerar den Etiopiska texten 

Under lejonets blick under samma rubrik, målar upp textutdraget som närmast biografiskt.37 ”[…] 

utspelar sig i början av 1970-talet då Etiopien skakas av en revolution […] och tortyr, avrättningar 

och förtryck blir nu vardagsmat i Etiopien. Hailu är läkare i Addis Abeba och håller sig borta från 

politik […] men en dag kommer en svårt skadad flicka in på sjukhuset […]”.38 Inledningen 

fokuserar på grym historisk bakgrund för att ge kontext, men förklarar aldrig om det är en 

biografisk eller fiktiv berättelse. Distinktionen mot den tragiske Andre är också påtaglig i ett 

utdrag ur Krigets sorger skriven av Bao Ninh från Vietnam, vilket beskrivs som en soldats minnen 

från Vietnamkriget. Denna text är uppställd i kontrast mot en amerikansk kärlekshistoria om en 

flicka som blir förälskad under en bilresa genom USA. 

Denna tendens att inkludera och presentera krigsskildringar och liknande våldsamma eller 

dramatiska ämnen, skrivna i huvudsak av författare från Mellanöstern, Asien och Afrika återfinns 

även i Markstedt & Erikssons Upplev litteraturen 2. Utav de sammanlagt 12 texterna skrivna av 

utomeuropeiska författare som ingår i Upplev litteraturen 2 presenteras sju av dem som att de 

handlar om någon konflikt, svårigheter eller utsatthet. Under rubriken ”Med egna ögon – vittnen 

till krig och konflikter” introduceras fyra texter varav alla skildrar utomeuropeiska konflikter: 

Vietnamkriget, folkmordet i Rwanda, inbördeskriget i Libanon och Tjetjenienkriget.39 Dessa är 

alla relativt samtida konflikter och alla texter introduceras med kort faktabakgrund samt hur 

författaren relaterar till konflikten vilket får alla texter att framstå som biografiska. Vidare finns 

ett avsnitt som heter ”Möten och relationer – berättelser från hela världen” vilket endast 

innehåller berättelser från andra platser än Europa och Nordamerika. Av dessa fem texter 

behandlar en av dem ett arrangerat giftemål i Indien och de svårigheter som det medför och en 

text handlar om fattigdom och ungdomsgäng på gatan i Colombia. Dessa två texter är inte 

framskrivna som biografiska, men fokus ligger ändå på det i texten som skiljer sig från det som en 

västerländsk läsare förväntas vara van vid, vilket skapar utomvästerländska Andra som lever 

under tuffa omständigheter.  

Temat återkommer även kort i Fixa litteraturen 2, som endast innehåller fyra (av sammanlagt 

18) texter skrivna av författare av utomvästerländsk härkomst, samt två texter av författare från 

västerländska minoritetsgrupper (Toni Morrison från USA och Yahya Hassan från Danmark). Av 

dessa sex är tre av dem berättelser (och dikter) som behandlar svåra omständigheter i Afrika eller 

hos minoritetsgrupper av olika slag i Europa och USA. Toni Morrisons Älskade behandlar 

slaveriets spår under 1800 talets USA, Rotlös av Tsitsi Dangarembga handlar om en flicka som 

kämpar mot den traditionsbundna familjens ledarskap i Rhodesia och två dikter av Yahya Hassan 

                                                 

 
36 Ibid., s. 35. 
37 Ibid., s. 35ff. 
38 Ibid, s. 51. 
39 Markstedt & Eriksson, s. 238. 
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som behandlar främlingskap under uppväxten.40 Vad som däremot skiljer dessa texters inklusion i 

Fixa litteraturen 2 från de två läroböcker som nämns ovan, är att den tematiska indelningen. Fixa 

litteraturen 2 sätter litteratur som behandlar liknande erfarenheter från både Europa, USA och 

Afrika inom samma tematiska kapitel vilket förminskar den tudelning som skapas i Språket och 

berättelsen 1 och Upplev litteraturen 2 där de svåra erfarenheterna i huvudsak berättas av 

utomvästerländska författare och ställs mot mer lättsamma historier från västvärlden. 

Tolkas denna tudelning mot hur Said gång på gång beskriver den europeiska imperialistiska 

indelningen i statiska identiteter där ”vi” européer är civiliserade och avancerade och ”de andra”, 

utomeuropeiska folken är barbariska och mindre utvecklade, träder en viss bild fram.41 

Uppdelningen, där Europeisk och Nordamerikansk litteratur tillåts presentera en mängd olika 

typer av berättelser och verk av olika karaktär, medan litteratur från andra världsdelar i stor 

utsträckning handlar om krig, fattigdom och förtryck, ger uttryck åt två saker. För det första ger 

det uttryck för att den enda viktiga eller intressanta litteratur som skrivs utanför ”västvärlden” 

skulle handla om dessa ämnen. Det skapar en monolitisk bild av utomeuropeisk litteratur som 

genomgående biografisk eller verklighetsskildrande och handlar om tragiska omständigheter och 

krig. För det andra byggs även den av Said beskrivna stereotyp upp i denna kontrast mellan ”vår” 

litteratur och ”de andras” litteratur, nämligen den att dessa andra länders kulturer och folk är 

våldsamma eller förtryckta, fattiga eller mindre civiliserade jämfört med hur ”vi” är. På samma 

gång som de utomvästerländska länderna där konflikterna utspelar sig får antydan att vara osäkra, 

förklarar texterna hur hemskt kriget är och hur synd det är om de som deltagit i, flytt från eller på 

annat sätt blivit utsatta för dessa konflikter. Här träder den tragiske Andre fram, som behövt 

genomleva dessa svåra omständigheter och nu berättar om dem. Oavsett vad författarna vill 

berätta i sina texter där dessa svåra omständigheter skildras, biografiskt eller fiktivt, ger dess 

kontext i antologierna i många fall en bild av människor som ska tyckas synd om och kanske till 

och med hjälpas av ”oss”, som inte lever under dessa omständigheter. Elever får till vissa av 

texterna läsa och diskutera frågor, vilka i sig inte kan tyckas medverka till andrafieringsprocessen, 

men som i flera fall handlar om att eleven ska sätta sig in i dessa andra mäniskors svåra situation 

och tycka synd om dem. I detta förstärks bilden av det civiliserade väst där ”vi” är och det osäkra 

och tragiska ”andra” där ”de” kommer från.  

Förenliga och oförenliga erfarenheter 

Författarna för de olika läromedlen som undersöks i föreliggande studie förhåller sig på olika sätt 

till vad Said menar är ett sätt att hantera till exempel litteratur, för att kunna motverka 

indelningen i stereotyper och statiska identiteter som är specifika för en folkgrupp, samtidigt som 

                                                 

 
40 Lindholm, Ahlin & Stensson (2015), 180, 212 & 220 
41 Said (1995), s. 26 & 156. 
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det unika i dem bibehålls. Han presenterar en tanke att ytterst olika företeelser, traditioner och 

kulturella uttryck kan tolkas tillsammans då de tillhör jämförbara områden samt att det finns en 

mänsklig gemenskap grundad i en delad, men separat historia.42 När det kommer till detta sätt att 

presentera ”de Andras” litteratur och lyckas påpeka, inte bara dess påverkan på västerländsk 

litteratur och dess jämförbarhet med västerländska erfarenheter, utan även dess egenheter, går det 

att tolka Fixa litteraturen 1 och 2 som närliggande Saids resonemang. Dessa två är de läroböcker 

som innehåller mest text utöver en enkel introduktion till författare och textutdrag. De innehåller 

genomgående inramade textstycken där kort fakta om författarna, deras författarskap och verkens 

vikt för historien och litteraturen i allmänt presenteras. Ett första exempel går att se i Fixa 

litteraturen 2 där tre skildringar av himlen och helvetet presenteras under kapitlet ”Renässansen”. 

Här inkluderas Färden till västern av Wu Cheng’en vid sidan av Dante Alighieris Den gudomliga 

komedin och Heliga Birgittas Uppenbarelser. Färden till västern är en helt annan tolkning av helvete 

och himmel, baserade på kinesiska myter och sagor, men författarna lyckas däremot spegla Saids 

ord om oförenliga erfarenheter. Genom inkludering vid sidan om dessa västerländska verk, samt 

genom att skriva fram dess samtida asiatiska influenser, kinas litterära epoksystem samt verkets 

vikt för både asiatisk och västerländsk nutida populärkultur tar författarna vara på dess unikhet 

samtidigt som gemensamma föreställningar diskuteras.43 En diskussionsfråga som illustrerar 

gemensamma uttryckssätt är: ”Dante Alighieri och Wu Cheng’en skrev båda på sina länders 

folkspråk […] vilken betydelse tror ni det har för textens innehåll och stil […]?”44 Det finns ett 

liknande exempel i samma bok. Rotlös, av Tsitsi Dangarembga, en postkolonial författare från 

Rhodesia, presenteras på ett sätt där författarens bakgrund i en tidigare engelsk koloni, samt vilka 

influenser det haft på hennes litteratur, ges utrymme. ”Då Tsitsi Dangarembga föddes var hennes 

hemland, Rhodesia, fortfarande en engelsk koloni […]”.45 Vidare går författarna in och talar om 

kolonialismen och dess påverkan på postkoloniala författare, medan de samtidigt tar vara på 

liknande teman om folkvandringar och rotlöshet och den historiska bakgrund som ligger till 

grund för Mobergs Utvandrarna, vilken presenteras i samma kapitel. 

      Även i Fixa litteraturen 1 går det att tolka det ut ett relativt gott exempel på denna typ av 

jämförande inkludering, där brasilianska Machado de Assis Vansinnesläkaren presenteras jämsides 

med den kanske mer populärkulturellt vedertagna Mary Shelleys Frankenstein eller den moderne 

Prometeus, och således representeras den skräckromantiska genren av vad som framskrivs vara en 

av Brasiliens största författare.46 Det framstår att han övergav den romantiska stilen för att 

”närma sig det som skulle bli nästa stora litterära epok, realismen. […] Macho de Assis är en av 
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Brasiliens största och mest kända författare.”47 Här sätts både verket och författarens tidiga intåg 

i realismens framväxt i Brasilien in bredvid den mer romantiskt lagda Mary Shelley och ett fokus 

läggs på de olika gemensamma farhågor som historiskt funnits om missbruk av makt och 

auktoritet och galenskap. 

Där dessa två läroböcker genom Saids resonemang kan beskrivas som delvis motverkande av 

andrafierande maktstrukturer, kan ett subtilt men samtidigt kolonialistiskt mönster uttydas i 

Språket och berättelsen 1 och Upplev litteraturen 2. I Språket och berättelsen 1, går det att uttolka ett 

tvetydigt försök att fokusera på vad som författarna anser vara allmänmänskliga teman såsom 

avsked, möten, mod och kärlek. Detta tar sig uttryck genom frågor som: ”Argumentera för eller 

emot […] Det är viktigt att man vet själv vem man är och vad man står för innan man träffar en 

partner.” och ”Kan vänskap övergå i kärlek? Vad krävs för att det ska hända?”.48 Under de tre 

rubriker där västerländska och utomvästerländska texter möts syns dock en tydlig skillnad som 

beskrivs i kapitlet ovan. I alla tre fall är det väldigt skilda erfarenheter och berättelser, där de mer 

allvarliga och verklighetsanknutna ingår i den utomvästerländska litteraturen och de tydligt fiktiva 

texterna presenteras från väst. Det finns dock en skillnad mellan denna lärobok och Fixa 

litteraturen. Språket och berättelsen 1 innehåller inte några texter som på ett tydligt sätt sätter in 

skillnader mellan de olika verken i en historisk kontext utan läsaren får tolka verken på egen 

hand, ledda av de diskussionsfrågor som författarna presenterar. Det som då blir kvar är en något 

märklig jämförelse mellan de två verk som får plats under samma tema. Uppbrytandet mellan 

skolkompisar får jämföras med ett barns behov av att flytta från sin mamma för att arbeta. Ett 

likställande sker mellan en fiktiv skara barns mod under utforskningen av en öde ö och det mod 

som en människa som trotsar en våldsam regim måste uppbåda. Det kan genom Said förstås som 

ett oansvarsfullt sätt att presentera litteratur från den postkoloniala världen, vilken länge varit 

marginaliserad, om inte samtidigt dess historiska kontext diskuteras.49 

Slutligen bör även Upplev litteraturen 2 undersökas mot Saids tankar om en delad 

litteraturhistoria och gemensamma, men oförenliga erfarenheter. Vad författarna gör i Upplev 

litteraturen 2 är att, med undantag av en japansk medeltidsroman, endast inkludera 

utomvästerländska verk under separata rubriker, vilket kan tyckas ta bort från deras relevans för 

resten av världen och litteraturhistorien. När också introduktionstexter och faktarutor undersöks 

och jämförs mellan lärobokens få utomvästerländska verk och dess västerländska, blir detta 

förminskande av deras relevans ännu tydligare. För att illustrera kan det tas exempel ur 

introduktionstexter till två svenska verk: ”Boken om Nils var en läsebok i geografi som fick ett 

enormt genomslag och påverkade många svenskars bild av sitt hemland […]” och ”När 

samlingen ett par år senare gavs ut på nytt […] var Lindegrens framgång och modernismens 
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genombrott inom poesin ett faktum.”50 Detta sätt att föra in verk i ett litteraturhistoriskt 

sammanhang och peka ut dess påverkan på världen sker inte för någon av de utomvästerländska 

författarna. Men då det är återkommande i både nyare och mer litteraturhistoriska västerländska 

verk och författares introduktionstexter, går det hand i hand med den eurocentriska tanken om 

en ”världslitteratur” som står separat från resten av världens litteraturhistoria.51  

Sammanfattning och slutsatser 

Innan analysen diskuteras kommer resultatet av den att kort sammanfattas och återkopplas till 

studiens forskningsfrågor. För det första går det att se att författarna delvis bär med sig någon typ 

av medvetenhet kring frågor angående koloniala maktstrukturer och andrafiering. Det verkar 

finnas en intention att inkludera och behandla de utomvästerländska texterna och författarna på 

ett respektfullt och likvärdigt sätt, när de väl inkluderas, och mycket handlar om det som 

läroplanen föreskriver som ”allmänmänskligt”.52 Texter inkluderas från många olika delar av 

världen och från olika tider. I Fixa litteraturen 1 och i Språket och berättelsen 1 är västerländska och 

utomvästerländska författares texter fördelade ganska jämnt inom lärobokens kapitel vilka är 

tematiskt uppdelade. Genom att verk och författare från olika delar av världen får dela utrymme 

försöker författarna fokusera kring allmänmänskliga idéer. Vad som däremot framhävs i Fixa 

litteraturen 1 och 2 i jämförelse med de andra böckerna är den delade historien och kulturers och 

litteraturers inverkan på varandra mellan ”väst” och ”resten av världen”. I dessa två läroböcker 

poängteras egenheter såväl som gemensamma erfarenheter för människor, vilket delvis även syns 

i Språket och berättelsen 1. Avsaknaden av en vidare historisk kontext, gör att skillnaderna mellan de 

olika texternas innehåll blir allt mer tydliga i den sistnämnda läroboken. Denna presentation av 

den utomvästerländska litteraturens relevans för västvärlden blir än mindre tydlig i Upplev 

litteraturen 2, där den huvudsakliga andelen utomvästerländsk litteratur står för sig själv inom två 

separata kapitel. På detta sätt blir de behandlade som en egen del av litteraturen där de inte införs 

eller står i dialog med västerländsk kanon.  

     När det kommer till hur författarna skriver frågor som elever ska arbeta med, finns ett antal 

fall där de tydligt gör en uppdelning mellan västvärlden och dess praktiker och ”de andra 

länderna” på ett chauvinistiskt sätt, där västvärlden hamnar som utgångspunkt som de 

ifrågasättbara utomvästerländska praktikerna ställs mot. Detta sätt att framhäva ett mer utvecklat 

västerland mot en mer primitiv omvärld sker i både Språket och litteraturen 1 och i Upplev litteraturen 

2. 

Trots att det går att uttolka en medvetenhet gentemot koloniala och andrafierande strukturer, 

dyker det dock, huvudsakligen i två av läroböckerna, upp ett mönster som gör en tydlig 
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uppdelning mellan ”oss” och ”dem”. Denna uppdelning återfinns även i Fixa litteraturen 2, men 

tar sig tydligast uttryck i Språket och berättelsen 1 och Upplev litteraturen 2 genom en stark 

överrepresentation av krig- och konfliktsskildringar, och berättelser om fattigdom och tragik, 

skrivna av författare från länder utanför västvärlden. Detta skapar en Andre som är en tragisk 

människa ”vi i väst” ska tycka synd om. Saids beskrivningar och resonemang om hur 

imperialistiska och koloniala praktiker legitimerades genom kulturens yttringar, kan ses i just detta 

sätt att måla upp en omvärld i misär som behöver styras av de som genom denna spegling 

hamnar i överläge.53 Då mycket av litteraturen är just modern eller nutida, leds vi även till 

implikationer om ett postkolonialt samhälle som återgått till ett eländigt tillstånd efter att 

kolonialismen upphört.54 Ett annat sätt att påbygga andrafierande strukturer kan uttolkas i några 

fall i Språket och litteraturen 1 och Upplev litteraturen 2, vilket är att västerländska, specifikt kristna, 

företeelser tas för givna, medan praktiker och företeelser som sägs tillhöra andra kulturer måste 

förklaras noggrant. I stort verkar en västerländsk, vit, ”majoritetssvensk” antagas vara läsaren av 

dessa två läromedel. 

Forskningsfrågorna som denna studie utgått från, vilka går samman för att undersöka hur den 

utomvästerländske Andre konstrueras i läromedlen och belysa hur de koloniala maktstrukturerna 

reproduceras genom text, representation, urval och upplägg, har berörts i sammanfattningen 

ovan. Läromedlen konstruerar en Andre som i breda drag är en medmänniska som lever under 

vitt skilda villkor, men som uttrycker samma känslor, önskningar och idéer som alla andra 

människor. Denne Andre har däremot gått igenom mycket i sitt liv utanför västvärlden, där krig, 

fattigdom och svårigheter finns att berätta om, och läsaren av dessa antologier leds till att tycka 

synd om denne Andre. Det är även tydligt att denne Andre inte är den tänkta läsaren av dessa 

litteraturläromedel, då frågor som refererar just sådana tragiska förhållanden är skapade som 

hypotetiska situationer som läsaren inte kan tänkas ha varit med om. De läromedel som 

analyserats förhåller sig på två sätt till de koloniala maktstrukturerna. Dels kan det sägas att 

texterna i kombination med helhetsupplägget och urvalet i läromedlen bidrar till koloniala 

maktstrukturer genom den andrafiering som sker i konstruktionen av den ”tragiske Andre” samt 

genom att tidvis presentera frågor och koncept som utgår ifrån en antagen västerländsk 

”majoritetssvensk” läsare och en västerländsk suveränitet. Däremot så finns i böckerna, speciellt i 

Fixa litteraturen 1 och 2, ett sätt att motverka denna maktstruktur genom att texterna i stort 

behandlar gemensamma föreställningar i litteraturen, genom att omtala författare och verk på 

samma villkor oberoende av ursprung, och samtidigt skriva fram hur dessa passar in i 

litteraturhistorien, dess koppling till omvärldens litteratur samt dess påverkan på omvärlden. 

Dessa två böcker har heller inte samma överrepresentation av verk som bidrar till konstruktionen 

av den tragiske Andre. 

                                                 

 
53 Said, s. 96. 
54 Said, s. 74. 



 

 24 

Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultaten och tolkningarna som görs inom analysen, med fokus på 

uttäckten av den tragiske Andre, utifrån den teoretiska bakgrunden och i jämförelse med den 

tidigare forskningen.  

     Det är tydligt att det finns en skillnad i vem som står representerad i dessa nyare antologier 

och läromedel jämfört med de beskrivningar som Anna Williams och Caroline Graeske gör i sina 

respektive undersökningar av äldre litteraturböcker.55 Även om representationen verkar ha blivit 

mer jämn, är fördelningen fortfarande övervägande i favör för västerländsk litteratur i vissa av 

läromedlen. Flera av de preliminärt undersökta läroböcker som passade in mot kriterierna att de 

skulle vara utgivna efter år 2011, och därför utgivits efter införandet av ett innehållskrav i 

litteraturundervisningen i svenskan, innehöll ändå få, eller inga utomvästerländska texter alls. 

Även en av de böcker som analyserades, Fixa litteraturen 1, innehöll endast två av tio texter som 

var skrivna av författare med annan bakgrund än nordamerikansk eller europeisk. Denna 

västcentriska fördelning var ändå tydligast i Upplev litteraturen 2, vilken hade en mer 

litteraturhistorisk fokus. Detta går i linje med det som Edward Said skriver om just litteraturen 

och litteraturhistoriens kanon som ett verktyg för införandet av nationalism och skapandet av en 

stark nationell identitet.56 Said är tydlig med hur han menar att ett fokus och en insnöad syn på 

vad som är ”vår” litteratur och ”vår” kultur är bidragande till en ny stegring i imperialistiskt 

tänkande.57 Vad som syns i alla de undersökta läroböckerna, oavsett huruvida de faktiskt lyckas, 

är ett försök att införa en mer mångkulturell uppsättning litterära verk till den tidigare homogena 

litteraturen. 

Att i dessa läroböcker uppfatta en nivå av inkluderande strukturer som verkar tyda på 

medvetna försök att främja en bredare mängd kulturer, är något som även Angerd Eilard gör i sin 

stickprovsundersökning av en läsebok i svenska.58 Men även i de fall då inklusion funnits som 

ytligt syfte, kan dolda strukturer ändå uttolkas.59 Eilard nämner ett tvetydigt budskap om 

mångfald, vilket jag även kan uttolka i analysen av två av de undersökta litteraturläromedlen, 

Upplev litteraturen 2 och Språket och berättelsen 1. Dessa två är de läroböcker där det i största grad 

fanns en överrepresentation av utomvästerländsk vittneslitteratur och konfliktsskildringar samt 

andra romaner och textutdrag som behandlar svåra situationer såsom fattigdom, barnarbete och 

gatugäng, vilket bidrar till bilden av en tragisk människa från ”någon annan stans” i världen. 
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Detta är vad jag valt att kalla för ”den tragiske Andre”, i referens till den postkoloniala teorins 

andrafieringsbegrepp. Detta underliggande budskap om att ”vi” måste tycka synd om ”dem” kan 

verka döljas av det annars övergripande försöket att lägga fokus på just de allmänmänskliga 

förhållanden som är tänkt att knyta samman de mer politiskt anknutna utomvästerländska verken 

med de mer lättsamma västerländska. Vad som däremot reproduceras är enlight min tolkning ett 

av Edward Saids presenterade tydliga imperialistiska grundbudskap som menar att väst är den 

stabila och upplysta delen av världen som måste ”rädda” de mindre lyckligt lottade folken.60 Just 

denna typ av uppmålande av andra folkgrupper som i behov av hjälp och stöd, är något som 

enligt Said både historiskt sett legitimerat kolonialismen, men som även drar tankarna till mer 

moderna imperialistiska maktutövningar såsom USAs inblandning i mellanöstern under de olika 

Irakkrigen, i Afghanistan och Vietnamkriget.61 Ska jag tolka denna bild längre kan även vissa 

typer av hjälporganisationer anses arbeta under imperialistiska grundideal, vilka menar att 

västerlandet måste hjälpa och stötta den utomvästerländska världen då den inte kan ta hand om 

sig själv. Detta sammanfaller delvis med något som Caroline Graeske belyser i sin analys av 

litteraturantologier, där det fåtal afrikanska författare som presenteras alla inkluderar någon form 

av biografi där fokus läggs på hur svårt författaren haft det i sitt hemland och hur detta 

polariseras mot deras västerländska utbildning.62 Även i Masoud Kamalis rapport om 

religionsläromedel återkommer tendenser att beskriva vissa andra kulturer, specifikt hinduistiska 

och muslimska kulturer, som bakåtsträvande och outvecklade.63 Precis som att Eilards 

undersökta läsebok inkluderar karaktärer från olika kulturer som i sin stereotypa beskrivning får 

tolkas som representanter för hela sin kultur, går det att se den uppsättning litterära verk och 

författare som presenteras i litteraturläromedlen som representanter för sina kulturer.64 När dessa 

i huvudsak visar vittnen (som antingen berättar genom fiktion eller biografi) till de svåra 

omständigheter de genomlevt, presenteras de kulturer som dessa vittnen är representanter för 

som tragiska. Konstruktionerna i dessa läroböcker utgör exempel på samma maktstrukturer och 

stereotypifiering som återskapas i till exempel de religions och historieböcker som Masoud 

Kamali undersökt i ”Skolböcker och kognitiv andrafiering”.65 

Kamali finner i sin analys ett genomgående mönster av västcentrism och selektivitet i de 

historieböcker han undersökt. Han hittar även en ”kristocentrism”, alltså en inställning till läsaren 

som tillhörande den kristna övertygelsen eller åtminstone införstådd i kristendomens grunder, i 

de religionskunskapsböcker han undersökt.66 Ett visst mått av detta återfinns även i min studie 

där det i ett antal fall kunde uttolkas en antagen västerländsk läsare med en kristen och/eller 
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svensk grundkunskap och en avsaknad av erfarenheter utanför den ”majoritetssvenska” 

vardagen. Kamali finner även att författarana ofta använder sig av formuleringar som refererar till 

västvärlden i kontrast till ”icke-väst”, samt konstruktioner som ”vi i väst” och liknande.67 Även 

fast det inte verkar förekomma så genomgående i de fyra undersökta böcker som ligger till grund 

för min studie, uppkommer fall av dessa konstruktioner i form av jämförande frågor som 

behandlar västvärlden i kontrast till dess motsats. När dessa även implicerar en ansats att det är 

på något sätt bättre eller friare i västvärlden än resten av världen dyker den imperialistiska och 

kolonialistiska tonen upp igen där det inte råder något tvivel om att ”vi” bör hjälpa ”dem”.68 Om 

läromedel antar en västerländsk norm och gör denna typ av jämförelser och antaganden ur 

västerländska perspektiv, blir detta ett moment i texten där en person som inte har en kristen 

eller västerländsk bakgrund blir utestängd. Där Kamali vill hävda att alla författares försök i hans 

material att motverka ”vi-och-dem dikotomin” inte förhindrar böckernas genomgående 

reproduktion av ”vi-och-dem” idén, vill jag hävda att två böcker som undersökts i min studie i 

stort ändå vänder sig från just denna ”vi-och-dem” konstruktion.69 I Fixa litteraturen 1 och 2, där 

denna typ av chauvinistiska jämförelser mot väst och antaganden om den västerländska läsaren 

inte framgår på några identifierade punkter syns inte heller samma tydliga tragiska Andre. Istället, 

när den postkoloniala litteraturen tas upp i Fixa litteraturen 2 inkluderas texter där kolonialismen 

diskuteras och kritiseras och till exempel Dangarembgas text sätts in i ett tydligt sammanhang i 

samspel med både den Engelska kolonistiska och den Rhodesiska koloniala kulturen.70  Med detta 

sagt var två av studiens läroböcker ändå tydligt färgade av denna dolda andrafieringskonstruktion, 

och även om denna i huvudsak sker genom böckernas urval och kategorisering, fanns det även 

ett antal utsagor där det syntes en viss västchauvinism. Detta är dock inte ett tydligt genomgående 

sätt att formulera sig i dessa böcker, vilket gör att den stora merparten av det som framgår vid en 

mer ytlig läsning ändå ligger på just allt det som är gemensamt inom litteraturen och mellan 

människor oavsett vilka livsvillkor som råder. Skapandet av den ”tragiske Andre” kan däremot 

skapa en stereotyp som menar att alla som kommer från utanför västerlandet har haft det svårt, 

har flytt från något vilket reproducerar förutfattade meningar om människor med ett annat 

ursprung än Europa eller Nordamerika. 

Vad föreliggande uppsats mynnar ut i blir således en påminnelse om de svårigheter som finns 

när västerländska författare inkluderar utomvästerländska kulturers representanter i läroböcker 

och de koloniala maktstrukturer som kan återskapas i olika dimensioner i texten. 
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Konklusion 

När jag började med uppsatsarbetet ämnade jag bidra med ett underlag för diskussion angående 

en multikulturell kanon i svänskämnets litteraturämne och de konsekvenser en sådan får för 

återskapandet av maktstrukturer med fokus på den andrafiering som kolonialism och imperialism 

medför. Vad jag kom fram till är att dessa maktstrukturer återskapas på olika sätt i dessa 

läromedel, till exempel genom att föra sig med formuleringar som förutsätter en västerländsk 

suveränitet och genom att i en övervägande grad presentera de berättelser från Afrika, Asien och 

Mellanöstern som behandlar svåra ämnen såsom krig, fattigdom och dramatik. För att vidare 

belysa vilka konsekvenser min studie får för min framtida roll som lärare, vill jag föra dessa 

resultat tillbaka till läroplanen och litteraturundervisningen i svenskämnet som praktik. När det 

kommer till innehåll och utformning, var det Fixa litteraturen 1 och 2 som tydligast skapade ett 

inkluderande sätt som kan anses arbeta motverkande till de koloniala och imperialistiska 

maktstrukturerna. I dessa två läroböcker lyckas författarna att förhålla sig tydligt mot kursplanens 

mål, vilket säger att elever ska få möjlighet att se det allmänmänskliga såväl som det särskiljande i 

litteratur från olika platser.71 Jag anser också att de bidrar till att stärka elevers möjlighet att kunna 

samspela ”i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, 

religion och historia”, genom att innehålla texter i stort sett fria från antaganden om läsarens 

bakgrund, som både förklarar och resonerar om de sätt som de utomvästerländska kulturernas 

litteratur samverkar och går att jämföra med det som brukar tillskrivas en västerländsk kultur och 

litteratur.72 Detta återkommer inte alls på samma sätt i de båda andra läromedlen. Vad som i 

dessa två läromedel huvudsakligen blir ett moment att reflektera över som lärare, är när en så 

övervägande andel av litteraturen, speciellt från afrikanska länder, endast ger en bild av 

omvärlden utanför ”västerlandet” som en värld av konflikt och svårigheter. Även om jag måste 

poängtera att vittneslitteratur är extremt viktig, anser jag att stereotyperna som denna 

endimensionella presentation av den Andre skapar går emot läroplanens mål om att förebygga 

diskriminering och kränkande beteende.73 På detta sätt blir det viktigt att som lärare se till att 

läroböcker inte följs blint bara för att de utsäger sig för att innehålla allt det viktiga centrala 

innehåll som skolverket föreskriver. Som Tom Wikman beskriver, så är det lätt att se en 

auktoritet i läromedlens val av innehåll och utformning på grund av dess neutrala förhållningssätt, 

men min undersökning visar vikten av att se dessa böcker som uttryck för den kultur de är 

utformade i, vilket i mitt fall visar sig ha koloniala och imperialistiska undertoner.74 
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För att vidare undersöka vad min studies resultat har för konsekvenser i skolans praktik, anser 

jag att det blir viktigt att belysa elevers faktiska möjlighet att få en flerdimensionell bild av 

världens litteratur. Vad min studie saknar, är en konkretisering mot hur dessa läroböcker används, 

om de används, i skolmiljö. När studien sätts i en skolkontext, uppkommer frågor om huruvida 

dessa maktstrukturer faktiskt uppfattas eller påverkar elever i realiteten, och vad deras perspektiv 

är på denna typ av litteraturläromedel. Här dyker det upp ett antal tankar om hur detta ämne 

skulle kunna vidare studeras. En studie skulle kunna undersöka just hur elever själva skulle 

uppfatta den indelning av litteratur som syns i de aktuella böckerna, vilket enligt min tolkning 

skapar en bild av en andrafierad, tragisk människa. Detta skulle kunna ge en idé om hur elever ser 

på representationen, och vilken bild de får av de aktuella kulturerna efter att ha arbetat med 

läromedlen i fråga. En annan studie skulle kunna backa ännu ett steg, för att undersöka hur 

litteraturämnet hanteras i praktiken, vilka typer av böcker och verk som tas upp i undervisningen, 

hur de presenteras, samt vilken variation finns det när det kommer till vilka författare som tar 

plats. Denna studie bör i så fall utgå ifrån samma teoretiska perspektiv med liknande 

forskningsfrågor. 
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