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1. Inledning 

Skolans främsta roll i samhället anses av många vara en utbildande institution och den 

tydligaste agenten i barn och ungdomars tillägnande av kunskap. Läroplansforskaren Ninni 

Wahlström argumenterar dock för att skolans uppdrag är att agera som en fostrande 

institution, vars uppgift inte endast är att förmedla kunskap utan också att förmedla kunskap 

om moral och etik.
1
 I en svensk kontext dikterar 2011 års läroplan att den svenska skolan ska 

förmedla ”etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”.
2
 Den moral 

och etik som ska förmedlas i skolan är knuten till de värderingar som existerar i den nationella 

identiteten. Miriam Verena Richter beskriver en nationell identitet som något svårdefinierbart 

och föränderligt som ofta anses vara kopplad till en specifik kultur.
3
 Kulturen bygger till stor 

del på en kollektiv identitet där nationens historia och traditioner definieras av dess invånare 

som skapar en gemensam historiekanon. Richter framhåller litteraturens roll i nationens 

identitetsskapande och argumenterar för att litterära verk inte bara reflekterar värderingar, 

myter och mentaliteter som existerar i ”nationens karaktär”, utan att den också har en funktion 

som medskapare av den unika identiteten.
4
 

 

I skolans värld har litteraturläsningen ansetts vara en bidragande del till fostrandet av den 

nationella kulturen, så pass att tidigare skolformers litteraturundervisning till stora delar ägnat 

sig åt en svensk kanon.
5
 I dag ställer läroplanen krav på att alla elever ska ges förmåga att 

tillägna sig de värden som ligger i en kulturell mångfald för att anpassas till det svenska 

samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna.
6
 Detta 

kräver en annan typ av litteraturundervisning än den som förekom i den svenska skolan 70 år 

tidigare. Den litteratur som presenteras i dagens undervisning bör därför rimligtvis vara 

annorlunda än den litteraturundervisning som förekom under 1940-talet. Jag ämnar därför att 

göra en diakron undersökning av läromedel där jag jämför litteratursamlingar för de högre 

skolformerna från 1940-talet med dagens litteraturantologier i högstadiet. Fokus för min 

undersökning kommer att vara hur den litteratur som presenteras lämnar bidrag till skapandet 

av den önskade kulturella identiteten. 

 

                                                 
1
 Ninni Wahlström, Läroplansteori och didaktik, Malmö: Gleerups utbildning 2015. Sida 11. 

2
 Skolverket, Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm: Fritzes 2011. Sida 7. 

3
 Miriam Verena Richter, Creating the national mosaic, [Elektronisk resurs] Rodopi 2011. Sida 5ff. 

4
 Richter, s. 10. 

5
 Jan Thavenius, Klassbildning och folkuppfostran – Om litteraturundervisningens traditioner, 

Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium 1991. Sida 183. 
6
 Skolverket, Lgr11, s. 7. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur urvalet av litteratur i läromedel från 1940-talet 

respektive 2000-talet lämnar bidrag till fostrandet av den kulturella identiteten. De 

frågeställningar som jag kommer att utgå ifrån är vilket kulturellt fostransuppdrag som 

föreskrivs i de två läroplanerna när läromedlen skrevs och hur det reflekteras i litteraturvalet? 

Hur skildras olika kulturer i de olika texterna? Hur stort utrymme ges åt de olika kulturerna 

och har utrymmet förändrats på 70 år? Vilka värderingar rörande olika kulturer förmedlas i 

texterna? En slutgiltig frågeställning är huruvida de texter som presenteras i de olika 

läromedlen kan sägas uppfylla det fostransmål som presenteras i läroplanerna. 

 

Tidigare forskning 

Skolämnet Svenska och den litteraturundervisning som bedrivs inom ämnet har undersökts av 

flera forskare. En av dessa forskare är Jan Thavenius som har publicerat flera undersökningar 

hur skolämnet har vuxit fram och hur både språk- och litteraturundervisning har utvecklats 

och förändrats sedan 1600-talets latinskola fram till efter enhetsskolans införande. Thavenius 

beskriver i sin bok Klassbildning och Folkuppfostran – Om litteraturundervisningens 

traditioner (1991) hur svenskämnet växte fram som ett skolämne när tryckerier som utgav 

skrifter på svenska började etablera sig på allvar i Sverige. Det svenska språket fick en viktig 

roll i offentligheten och blev ett sätt att kommunicera och resonera med medborgare i 

offentliga samtal. Detta ledde till en efterfrågan på moraliskt uppbyggande litteratur skriven 

på svenska som kunde användas i undervisningen.
7
 Vidare redogör Thavenius för att 

litteraturundervisningen infördes i skolan som ett sätt att stärka nationens språk och identitet.
8
 

Detta var tydligt inom folkskolan, vars uppdrag Thavenius beskriver som ”fostrans, den 

sociala kontrollens och den ideologiska reproduktionens centrala roll för folkskolan”,
9
 och där 

enklare dikter och berättelser uppmanade till flit, gudsfruktan och nationalism och en 

litteraturpedagogisk tradition grundlades under den tiden, vilken kom att innehålla både 

kyrkliga och folkliga drag.
10

 

 

Den verkliga förändringen i skolans inställning till litteraturundervisning anser Thavenius 

sker under mitten av 1800-talet, då den allmänna opinionen samlas kring idén att det bästa 

                                                 
7
 Thavenius 1991. Sida 94ff. 

8
 Thavenius 1991, s. 166. 

9
 Thavenius 1991, s. 218. 

10
 Thavenius 1991, s. 246. 
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sättet att skydda folket från den osedliga och fördärvande litteraturen är att undervisa dem i 

vad som är god sådan.
11

 Samtidigt menar Thavenius att litteraturen utgjorde en viktig del i 

överhetens fortsatta kontroll över folket i en tid där det gamla ståndssamhället började 

upplösas. Genom att läsa skönlitterära texter kunde folkets fosterlandskänslor väckas och göra 

dem benägna att göra sin plikt och internalisera normer och värderingar.
12

 Detta är ett synsätt 

som Thavenius återkommer till i sina andra verk. I Modersmål och fadersarv – Svenskämnets 

traditioner i historien och nuet (1981) har Thavenius undersökt svenskämnets utformning 

med fokus på språkundervisning. Här slår han fast att skolans civilisatoriska uppgift är att 

utstaka normalitetens gränser och att den alltid är förankrad i de härskande klasserna:  

 

Undervisningens innehåll förmedlar en verklighetsuppfattning som är förankrad i de härskande 

klasserna. Sättet att undervisa på socialiserar både tanke och handling; genom undervisningen lär 

sig eleverna inte bara vad språk är utan också vad som är viktigt och oviktigt i skolan och 

samhället, vilka sociala hållningar som gäller och till syvende og sidst hur samhället ser på sig 

självt med de härskandes ögon.
13

 

 

På samma sätt som språk används för att socialisera in eleverna till att bli den rätta sortens 

medborgare påstår Thavenius att litteraturen används för att göra detsamma. Skolans 

litteraturundervisning har kunnat påverka elevernas syn på litteraturen och vad litteraturen kan 

betyda i individernas och nationens liv, vilket har socialiserat in dem inte bara i en litterär 

värld utan även i den sociala och kulturella världen de lever i.
14

 

 

I sin avhandling Tre antologier – tre verkligheter: En undersökning av gymnasiets 

litteraturförmedling 1945-1975 har Annica Danielsson undersökt gymnasiets 

litteraturundervisning ur ett historiskt perspektiv genom att studera tre antologier från 1945-

46, 1955 och 1971. Danielsson slår fast att 1940-talets antologi fokuserade i princip 

uteslutande svenska författare och texter, vilket förändras i senare läromedel.
15

 Vidare menar 

hon att inte endast omfånget utan även bilden av Sverige förändras i de litteraturutdrag som 

förmedlas i gymnasieskolornas antologier, då Sverige inte längre framställs som ”Sörgården, 

ett lyckligt bondeland styrt av en vis konung.”
16

 Danielsson lyfter också fram den minskade 

                                                 
11

 Thavenius 1991, s. 254. 
12

 Thavenius 1991, s. 262ff. 
13

 Jan Thavenius, Modersmål och fadersarv – Svenskämnets traditioner i historien och nuet, Järfälla: 

Symposium Bokförlag 1981, sida 236. 
14

 Thavenius 1991 s. 38. 
15

 Annica Danielsson, Tre antologier – tre verkligheter: En undersökning av gymnasiets litteraturförmedling 

1945-1975, Lund: Lund University Press 1988, sida 44. 
16

 Danielsson, s. 192. 
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roll som religionen har spelat i de olika antologierna, och hur 1971 års antologi innehåller fler 

texter som kritiserar religionen än som framhåller den som något positivt och bildande.
17

 

 

Trots att liknande undersökningar har gjorts angående hur kvinnor skildras i litteratur har jag 

ännu inte hittat något arbete som undersöker hur olika kulturer har framställts i 

litteraturundervisningen genom svenska skolans historia och huruvida det kan anses påverka 

skapandet av den kulturella identiteten. Det har genomförts flera forskningar om hur etnicitet 

framställs i läromedel, bland annat av Harald Runblom på uppdrag av Skolverket. Dessa 

undersökningar har dock grundat sig främst på läromedel i andra ämnen, såsom historia, 

religion och samhällskunskap, och har inte behandlat urvalet av skönlitteratur som presenteras 

i skolans antologier. I de litteraturinriktade undersökningar som finns har endast dagens 

läromedel behandlats, såsom Sarah Bayards C-uppsats från 2011 Med blicken i periferin – 

Om icke västerländsk litteratur i svenskans läromedel. Jag ämnar därför vidga den diskussion 

som har förts om ämnet och föra in en historisk aspekt på införandet av multietniska författare 

i skolans litteraturundervisning och huruvida det kan sägas påverka den kulturella identitet 

som eleverna ska tillägna sig. 

 

Material 

I min undersökning gör jag ett mer kvalitativt urval än ett kvantitativt där jag även avgränsar 

mitt material till att endast jämföra realskolan och högstadiet och lämnar därför folkskolan, 

grundskolans yngre åldrar samt gymnasiet därhän. Jag kommer att använda mig av en läsebok 

för realskolan publicerad 1947 för den historiska aspekten. Denna kommer jag sedan att 

jämföra med två moderna läromedel i litteratur som används i dagens skola. Det äldre 

läromedlet är Realskolans läsebok III av Hänninger et al. och de två modernare läromedlen är 

Portal texter – Fördjupningsbok av Senait Bohlin et al. (2014) samt Texter direkt – Rakt in i 

hjärtat av Maria Heimer (2011).
18

 Då dagens skolor har ett bredare urval av läromedel har jag 

beslutat mig för att använda två moderna textsamlingar för att bättre kunna skapa en bild av 

hur dagens litteratururval ser ut på högstadiet. Båda skolböckerna är skrivna att användas som 

fördjupningsmaterial till övningsböcker i samma serie. Intressant nog är Portal Texter inte en 

typisk antologi – och använder inte heller det ordet – utan är mer uppbyggd som en hybrid 

                                                 
17

 Danielsson, s. 253. 
18

 Hänninger et al. Realskolans läsebok – Tredje delen, Stockholm: Svenska Bokförlaget 1947; Senait Bohlin 

m.fl., Portal Texter – Fördjupningsbok 1, Malmö: Gleerups 2014; Maria Heimer, Texter direkt – Rakt in i 

hjärtat, Stockholm: Bonnier Utbildning 2011. 
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mellan en antologi och en övningsbok. Jag har trots detta valt att använda den, dels för att visa 

på hur antologi som företeelse förändras, dels för att den även tar upp det vidgade 

textbegreppet och presenterar filmer och serier. Båda läromedlen är utkomna för att användas 

enligt 2011 års läroplan, även om Texter direkt – rakt in i hjärtat publicerades samma år. Det 

går dock att anta att den nya läroplanen har påverkat utformandet och urvalet i antologin, och 

det kan anses värt att nämna att de övriga läromedlen i samma serie publicerades efter 2011. 

Både de modernare antologierna vänder sig främst mot grundskolans sista år men är 

anpassade för att kunna användas under hela högstadiet. Detta är inte fallet med Realskolans 

läsebok III som endast är avsedd för realskolans tredje år av fem, vilket innebär att den kan ge 

en begränsad bild av det faktiska urvalet i realskolans litteraturundervisning. 

 

2. Teori  
I min uppsats utgår jag från ett flertal olika teorier, där Edward Saids Orientalism (1978) och 

John Mcleods Beginning postcolonialism (2000) används för att diskutera relationen mellan 

olika kulturer. För att förklara hur en kulturell identitet uppstår kommer jag att utgå från 

Miriam Verena Richters bok om hur litteratur skapar en kulturell identitet. För att analysera 

språkbruket i textutdragen samt läromedlets följdfrågor kommer jag utgå från Norman 

Faircloughs teori om diskursanalys med hjälp av hans verk Discourse and Social Change 

(1992). Utöver dessa kommer jag även att titta på begreppet litterär kanon och hur det 

påverkar skapandet av en nationell och kulturell identitet. 

 

Edward Said hävdar i sin bok Orientalism att västvärlden har skapat begreppet och 

föreställningen om ”Orienten” som en del av sitt eget identitetsskapande. Enligt Said bidrog 

Orienten som företeelse till att skapa en sammanhållen europeisk kultur, då de utom-

europeiska kulturerna presenterades som en motsats till de västerländska ländernas kultur.
19

 

Historiskt har därför utomeuropeiska kulturer ofta presenterats som avvikande, antingen 

genom att beskriva dem som exotiska folkslag eller genom att beskriva dem som mindre 

utvecklade än européer. Said menar att Orienten är ett kulturellt och politiskt faktum som 

präglas dels av den ojämlika uppdelningen mellan Asien och Nordafrika och Europa 

(Occidenten), dels av de kulturella och politiska diskurser som har uppstått mellan dessa. 

Detta innebär att Orienten inte kan existera i ett kulturellt vakuum, utan alla kontakter och 

                                                 
19

 Edward Said, Orientalism, övers. Hans O Sjöblom, Stockholm: Ordfront 1978, sida 64. 
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skildringar som sker från västvärldens sida med eller om Orienten bygger vidare på den 

hegemoni som existerar i den europeiska kulturen.
20

 

 

Saids teori har senare kritiserats, utvecklats och utvidgats till teorin om postkolonialism. John 

McLeod argumenterar i sitt verk Beginning postcolonialism att postkolonialism är ett så brett 

och varierande fält att det är omöjligt att tala om en typ av postkolonialism, då litteratur från 

länder såsom Australien, Kanada, Nigeria och Pakistan samtliga kan kallas för postkoloniala, 

trots att deras förutsättningar och erfarenheter skiljer sig åt.
21

 Mcleod lägger tyngst vikt på 

själva läsningen av litteraturen i sin definition av postkolonialism i en litterär kontext då han 

menar att hur vi läser är lika viktigt som vad vi läser. Som en grundläggande definition anser 

Mcleod att postkolonialism innehåller minst ett av tre följande kriterier: läsandet av texter 

producerade av författare från länder med en kolonial bakgrund; läsandet av texter 

producerade av författare med annan etnisk bakgrund än majoriteten av landets befolkning 

och där verken handlar om erfarenhet av diaspora; läsning av texter producerade under 

kolonialtiden med hänsyn till koloniala diskurser.
22

 Mcleod förespråkar ett heterogent synsätt 

vid analyser och vidhåller att det är omöjligt att göra en enkel enhetlig definition av 

postkolonialism och att varje försök att sätta upp kriterier resulterar i generaliseringar och 

förenklingar. 

 

Vid diskussion om Said och orientalism som teori lyfter Mcleod upp kritik mot Saids 

Orientalism genom att peka ut en del brister i Saids resonemang. McLeod menar att Said 

bortser från historiska faktorer vilket resulterar i en generalisering och homogenisering av 

över tusen års historia. Vidare bortser Said från motståndet till kolonialism och förtryck både i 

de ockuperade länderna och inom Europa, något som kritiker argumenterar riskerar att göra 

Saids verk lika ”orientaliskt” som de han kritiserar. Slutgiltigen lyfter McLeod upp kritik mot 

Saids manliga perspektiv på orientalism och menar att Said osynliggör kvinnors texter om 

Orienten och kolonierna.
23

 McLeod framhåller därför att Saids teori, om än viktig och 

banbrytande i den postkoloniala diskursen, är ofullständig för att fullt ut kunna beskriva och 

analysera det komplicerade förhållandet mellan Europa och dess förra kolonier. 

 

                                                 
20

 Said, s. 77f. 
21

 John McLeod, Beginning postcolonialism, Manchester: Manchester University Press 2000, sida 2f. 
22

 McLeod s. 33. 
23

 McLeod s. 47ff.  
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Vid ett senare tillfälle i Beginning postcolonialism hävdar McLeod att nationen är en 

västerländsk fabricering, en idé som den västerländska kulturen har infört och byggt upp runt 

om i världen genom kolonisering och social kontroll. Nationen bygger på upprepandet av 

nationella traditioner vilket skapar en känsla av samhörighet och en tro på en gemensam 

historia och ursprung.
24

 McLeod ger exempel på hur historiska händelser och personer blir 

symboler för det delade ursprunget och används för att förstärka bilden av den enhetliga 

nationen. Symbolerna skapar emotionella kopplingar mellan individen och nationen och 

förbinder individen till nationen genom affektion och lojalitet till sitt upplevda kulturella arv. 

Resultatet blir att många individer förenas till att bli ett folk där de delar ikoner, symboler och 

ett upplevt ursprung.
25

 McLeod refererar vid ett senare tillfälle till den algeriske forskaren 

Franz Fanon som menar att nationen står i centrum för den infödda befolkningens motstånd 

mot kolonialism, och att deras kulturella identitet måste fredas både genom att bevara sina 

kulturella traditioner men också genom att kämpa för rätten att praktisera desamma. Eftersom 

ursprungsbefolkningen aldrig kan bli en likvärdig del av kolonialmaktens kultur och nation, 

samtidigt som dess närvaro har gjort en återgång till tidigare kulturtraditioner omöjlig, måste 

ursprungsbefolkningen återskapa och förnya sina traditioner för att skapa en ny nation och en 

ny kulturell identitet.
26

 

 

Miriam Verena Richter beskriver i sitt verk Creating the National Mosaic: Multiculturalism 

in Canadian Children’s Literature From 1950 to 1994 (Cross/cultures) hur den traditionella 

bilden av en nation som ett land med en etnisk grupp, ett språk och en kultur är bristfällig och 

omöjlig att upprätthålla i längden. Vidare menar Richter att det är folkets gemensamma 

värderingar och vilja som skapar en nation, vilket öppnar för möjligheten att skapa en 

samhörighet baserat på landet man bor i istället för den etnicitet man delar.
27

 Richter 

framhåller som centralt i sin tes att det viktigaste för skapandet av en nation är en delad kultur 

då politiska och kulturella praktiker utgör grunden för nationen.
28

 Här framhåller hon vikten 

av litteraturen som medskapare och upprätthållare av samhället och dess normer och 

värderingar. Richter hänvisar till Homi K Bhabhas term ”double narrative movement”. 

Litteraturen fungerar både pedagogiskt och performativt, dess pedagogiska roll beskriver 

kulturens historia och traditioner och speglar den etablerade synen på nationens identitet, dess 

                                                 
24

 McLeod s. 69. 
25

 McLeod, s. 72. 
26

 McLeod, s. 86f. 
27

 Richter, s. 2f. 
28

 Richter, s. 4 
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performativa roll möjliggör för dagens medborgare att påverka nationens essens och forma 

den kulturella och nationella identiteten genom främjandet av nya normer och värderingar.
29

 

Vidare anser Richter att litteratur som främst riktar sig mot barn och ungdomar har goda 

möjligheter att föra fram kulturens värderingar och normer och även att förändra dem om så 

är önskvärt. Hon menar att den kritik som förs i den postmoderna debatten mot etableringen 

av samhällets normer via litteratur inte är applicerbar på barn- och ungdomslitteratur då 

avståndet mellan fiktion och verklighet inte är ett problem för dess författare.
30

 Då barn och 

ungdomar fortfarande är inne i processen att socialiseras in i kulturens normer och värderingar 

erbjuder litteratur vänd mot dessa grupper en möjlighet att påverka dem och få dem att 

tillägna sig nya värderingar. Vidare menar Richter att ungdomars sökande efter sin 

individuella identitet kan liknas vid en ung nations sökande efter sin kulturella identitet. 

Genom att binda samman sitt sökande med nationens kan individen uppleva inte bara en 

kulturell identitet utan även en känsla av samhörighet.
31

 

 

Vid bildandet av en nationell kanon anser Richter att detta sker vid samma tillfälle som 

bildandet av en nationell identitet och fosterlandskänsla. Richter lyfter litteraturforskaren 

Sarah Corses argument om hur en nationell kanon innehåller främst så kallad 

högkulturslitteratur, vilket Corse definierar som en restriktiv genre där de kulturella 

symbolerna i verket gör dem värdefulla för nationen och legitimeras av en kulturell elit. Corse 

definierar populärlitteratur som massproducerade böcker med en ekonomisk drivkraft bakom 

publikationen, vilket leder till att de kulturella symbolerna minskas eller utelämnas för att 

göra verket mer populärt utanför nationens gränser. Richter motsätter sig Corses definition, 

utan argumenterar istället för att all sorts litteratur bidrar till skapandet av den nationella och 

kulturella identiteten. Richter ger här exempel från en kanadensisk kontext hur 

populärlitteratur för ungdomar ofta innehållet kulturellt stereotypa symboler för Kanada vilket 

gör dem svårtillgängliga för en marknad utomlands.
32

 

 

En av de främsta anledningarna till att barn och ungdomars kulturella socialisation är så 

effektiv anser Richter bero på de unga läsarnas identifikation med de fiktiva karaktärerna. Då 

unga läsare identifierar sig med textens protagonist i högre utsträckning än vuxna läsare 

menar Richter att litteratur är ett ovärderligt redskap i multikulturell uppfostran. Med 

                                                 
29

 Richter, s. 11. 
30

 Richter, s. 14. 
31

 Richter, s. 19f. 
32

 Richter, s. 16f. 
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multikulturalitet avser hon ett samhälle eller en nation där olika etniska grupper lever och 

samexisterar. Identifikationsprocessen med en karaktär från en annan etnisk grupp öppnar den 

unge läsarens förmåga att bättre förstå den andres perspektiv och sociala värderingar, vilket 

ger barn och ungdomar en bättre grund för att ta till sig normer och värderingar vid skapandet 

av en mer heterogen nation.
33

 

 

Norman Fairclough beskriver i sin bok Discourse and Social Change (1992) hur språket kan 

analyseras för att synliggöra olika diskurser. Fairclough definierar diskurs som dels ett 

språkbruk som beskriver en social praktik, dels som ett sätt att tala som ger betydelse åt 

upplevelser utifrån ett visst perspektiv.
34

 Fairclough argumenterar för att varje produktion och 

konsumtion av språk involverar kognitiva processer som färgas av internaliserade sociala 

strukturer och konventioner.
35

 De ord och formuleringar som talare väljer för att ge uttryck 

för sina tankar påverkar hur budskapet uppfattas av mottagaren. Olika intertexter och 

erfarenheter påverkar i sin tur tolkningen av olika språkbruk. Fairclough använder begreppet 

”lexical item”, lexikalt objekt, för att beskriva hur olika ord och uttryck som kan uppfattas 

som synonymer kan skapa olika associationer och därmed ge uttryck för olika diskurser.
36

 

Vidare argumenterar Fairclough för att ett vanligt sätt att skapa medhåll för sin diskurs är att 

använda sig av förantaganden, ”presuppositions”, vilka nyttjas av producenten av texten som 

påståenden som redan etablerats som sanna.
37

 

 

Metod 

I min uppsats använder jag mig av Faircloughs teori om diskusanalys för att analysera 

språkbruk i läromedlens texter och följdfrågor när jag tittar på hur den svenska, den 

västerländska och olika icke-västerländska kulturer skildras i de olika antologierna. De 

begrepp som används definieras och beskrivs vid användandet. Vidare undersöker jag vilka 

värderingar och förhållningssätt till de olika kulturerna som förmedlas. Jag undersöker 

dessutom hur de utvalda verken bidrar till att eleverna skapar en nationell identitet och hur det 

överensstämmer med de syften och intentioner som fanns med litteraturundervisningen när de 

olika läromedlen skrevs. 

 

                                                 
33
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34

 Fairclough, Norman, Discourse and Social Change, Cambridge: Polity 1992. Sida 3f. 
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Jag använder även mig av ett kvantitativt inslag i min metod, då jag undersöker hur stor del av 

texterna som är skrivna av författare från olika kulturer. För att kunna dela in författarna i 

olika grupper hämtar jag inspiration från Skolverkets läroplaner som föreskriver att 

grundskolans litteraturundervisning ska inkludera ”skönlitteratur för ungdomar och vuxna 

från olika tider från Sverige, Norden och övriga världen”
38

 och att gymnasiets 

litteraturundervisning ska ge eleverna ”kunskaper om svenska och internationella 

skönlitterära verk” samt ”förmåga att läsa […] skönlitteratur från olika tider och kulturer”.
39

 

Jag delar därför in texterna i svensk kultur, västerländsk kultur eller icke-västerländsk kultur, 

där jag definierar västerländsk kultur som kultur från Europa samt Nordamerika då de i stort 

delar den europeiska kulturen. För enkelhetens skull generaliserar jag vid indelandet av 

kulturer och bortser från de skillnader som finns inom Sverige och Europa. 

  

                                                 
38

 Skolverket, Lgr11, s. 226 
39

 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Stockholm: 

Fritzes 2011 s. 161. 
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3. Undersökning av läromedlen 

Kulturell representation 

Under realskolans tid bar skolämnet Svenska namnet Modersmål. Som namnet antyder 

innebär det ett större fokus på svenska författarskap än texter från icke-svenska kulturer. 

Realskolans läsebok III är inte ett undantag från detta.  I förordet berättar författarna att de har 

uppdaterat litteraturutbudet med en norsk och en dansk text, vilket i det närmaste står för de 

enda texter i boken som är skrivna av icke-svenska författare. Endast en icke-nordisk text 

finns med i form av en ungersk folksaga utan angiven nedtecknare. Folksagan beskriver en 

scen i lustgården där Evas motvillighet att släppa sitt barn leder till att Gud straffar hennes 

olydnad med att göra människobarn oförmögna att gå under sitt första levnadsår.
40

 Utöver 

dessa tre texter finns det inga icke-svenska författarskap presenterade i Realskolans läsebok 

III. Däremot finns andra kulturer beskrivna i ett fåtal texter såsom K. G. Ossiannilssons En 

hellenistisk hjältegosse och Pelle Molins Senjens Storbjörn där grekisk respektive norsk 

kultur skildras. 

 

Bristen på representation från andra kulturer i Realskolans läsebok III går trots allt att förklara 

med att ämnet på den tiden kallades modersmål och läsningen till viss del syftade till att knyta 

an andra moment inom ämnet.
41

 Desto mer anmärkningsvärt blir det när man tittar på 

moderna antologier, såsom Texter direkt – rakt in i hjärtat. Boken är uppdelad i olika teman, 

såsom ”Kärlek”, ”Val i livet”, ”Främlingsfientlighet” och ”Barn i världen”. Trots de olika 

teman som erbjuder möjligheter att presentera författare från olika delar av världen har inte 

sammanställaren Maria Heimer tagit tillvara på den möjligheten. Av de 25 olika texterna är 

endast fyra skrivna av författare utanför Sverige. Av dessa är två från Nordamerika, en från 

Norge och endast en författare har koppling till en kultur utanför den västerländska: den 

brittisk-indiske författaren Bali Rai. I temat ”Barn i Världen” finns tre texter, varav två 

skrivna av de svenska författarna Monica Zak och Henning Mankell. Den tredje texten är 

skriven av den kanadensiska författaren Deborah Ellis. Trots antologins vilja att belysa olika 

barns livsöden har alltså endast västerländska författares bild av dessa barn valts ut att 

representera dem. 

 

                                                 
40

 Hänninger et al. Realskolans läsebok – Tredje delen, Stockholm: Svenska Bokförlaget 1947 s. 184. 
41

 Hänninger et al., förord, s. V. 
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Kravet om en mer global litteratur beskrivs förvisso i grundskolans läroplan som ”[n]ågra 

skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och 

övriga världen”,
42

 vilket gör att författarskap från övriga Europa kan antas vara en fullgod 

representation. Trots det kan frågan ställas om läroplanens mål om möte med andra kulturer 

kan anses uppfyllt om det endast finns ett författarskap med icke-västerländsk anknytning 

representerade. I läroplanens mål för ämnet Svenska på grundskolan står att eleverna ska möta 

samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.
43

 Man kan 

visserligen argumentera för att detta krav uppfylls då icke-västerländska författarskap finns 

representerade i antologin. Rai är dock uppvuxen och verkar i Storbritannien, vilket resulterar 

i en antologi utan en enda representant från en icke-västerländska kultur. 

 

Det läromedel vars texter visar upp flest representanter från olika kulturer är Portal Texter – 

Fördjupningsbok 1 av Senait Bohlin et al. från 2014. Läromedlet växlar mellan 

författarporträtt, återberättade historier samt textutdrag vilket gör den svår att definiera som 

antologi eller övningsbok. Bland de texter som finns återgivna i prosa är däremot den 

kulturella spridningen desto mindre. Endast en text som kan sägas vara icke-västerländsk 

återges i läromedlet: en nigeriansk folksaga. De skönlitterära texter som återges i delen om 

litteraturhistoria tillhör alla den västerländska kulturen, varav endast en ballad är av svenskt 

ursprung. Kapitlen om lyrik och dramatik har nästan ett omvänt urval, där majoriteten av 

dikterna och pjäsutdragen tillhör de svenska lyrik- och dramatikkanona. De icke-

västerländska författarskap som presenteras görs utan tillhörande textutdrag för att 

exemplifiera deras verk. I Portal Texter finns sex icke-västerländska författarskap 

presenterade: Khaled Hosseini från Afghanistan, Salman Rushdie från Indien, Gabriel Garcia 

Márquez frånColombia, Isabel Allende från Chile samt Wole Soyinka från Nigeria. Dessutom 

återfinns den saudiarabiska filmregissören Haifaa Al-Mansour i kapitlet om film. Då 2011 års 

läroplan uppdrar åt skolan att arbeta med det vidgade textbegreppet där bland annat film 

ingår
44

 kan hennes närvaro där ses som en indikation på att Bohlin et al. eftersträvade en 

bredd inte bara bland författarskap utan även bland regissörer. 
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Enligt 2011 års läroplan ska eleverna inte bara möta olika författarskap från Sverige, Norden 

och övriga världen, utan de ska också läsa och känna till skönlitteratur från dessa kulturer.
45

 

Detta gör de begränsade urvalen av olika kulturer problematiskt, då endast få texter skildrar 

icke-västerländsk kultur. Förvisso kan en tolkning av läroplanens kunskapskrav innebära att 

icke-västerländsk litteratur inte är obligatorisk i den svenska grundskolan, då det endast 

beskrivs som litteratur från ”övriga världen”, vilket skulle göra europeisk och 

Nordamerikansk litteratur tillräcklig. I motsats till grundskolans läroplan anger läroplanen för 

gymnasieskolan specifikt att eleven ska kunna relatera sin identitet till ”inte bara det specifikt 

svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala”.
46

 I ämnet Svenska 

ska eleven förvärva ”[f]örmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från 

olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män”,
47

 vilket förpliktigar 

gymnasieskolan att arbeta med författarskap från icke-västerländska kulturer för att ge 

eleverna möjlighet att uppnå de centrala målen. Här kan man fråga sig huruvida det är rimligt 

att överlämna allt ansvar för den globala sidan av elevens kulturella identitet åt 

gymnasieskolan. Med kapitel som ”Litteratur från andra delar av världen” (Portal Texter) och 

”Barn i världen” (Texter direkt) tycks de moderna läromedlen åtminstone ha haft ambitionen 

att införa ett globalt perspektiv, om än representationen från dessa kulturer var tunn. 

Styrdokumentens påverkan 

De styrdokument som reglerar skolans verksamhet kan rimligen antas ha stor påverkan på det 

kunskapsurval som sker i undervisningen samt vilka undervisningstraditioner som förs vidare. 

Samtidigt kan läroplaner anses vara ett kulturellt dokument som speglar de värderingar som 

existerade i samhället när de skrevs. Detta medför att det finns betydande skillnader mellan 

2011 års läroplan och 1933 års läroverksstadga. En av dessa är de värderingar som skolan ska 

förmedla. I 2011 års läroplan börjar dokumentet med att slå fast skolans demokratiska grund, 

allas rätt till utbildning och utveckling samt solidaritet med utsatta grupper.
48

 Som jämförelse 

beskriver 1933 års läroverksstadga de allmänna grunderna för undervisningen först i paragraf 

46. I paragrafen fastslås att undervisningen ska uppfostra eleverna att utveckla arbetssamhet, 

ordning och plikttrogenhet.
49

 Båda styrdokumenten reglerar att eleverna ska uppfostras till 

goda medborgare, om än på skilda sätt: 
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 Grimlund, Hugo & Wallin, Harald, 1933 års läroverksstadga med förklaringar och hänvisningar jämte 

timplaner och undervisningsplan, 2:a upplagan, Stockholm: Nordstedt 1939. Sida 64. 
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All undervisning ska åsyfta att hos lärjungarna väcka och underhålla kärlek till sanningen, 

friheten och fosterlandet, dess natur, kultur och språk samt göra lärjungarna till goda och 

dugliga medborgare.
50

 

 

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. […] 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 

kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.
51

 

 

I båda styrdokumenten framstår kulturen som en viktig del att förmedla vidare till eleverna. 

Skapandet av den kulturella identiteten kan därmed anses följa det mönster som McLeod 

beskriver: upprepning av kulturella traditioner för att skapa en känsla av samhörighet.
52

 Trots 

det kan styrdokumenten anses skilja sig åt på en väsentlig punkt. 1933 års läroverksstadga 

nämner fosterlandet, nationen, och uttalar en önskan om att eleverna ska utveckla en kärlek 

till denna. Frågan kan ställas om fosterlandet nämns i samband med sanningen och friheten 

för att väcka associationer till något rent och objektivt gott. Läroverksstadgan kan inte sägas 

lämna utrymme att ifrågasätta vilka kulturella inslag i fosterlandet som bör förmedlas till nya 

generationer, utan kan antas presentera svensk kultur som en sammanhållen enhet. 

Jämförelsevis öppnar 2011 års läroplan för ifrågasättande av olika inslag i det svenska 

kulturarvet. Genom formuleringen ”att överföra och utveckla ett kulturarv” [min kursiv] kan 

Skolverket sägas uppmuntra synen på svensk kultur som något dynamiskt och föränderligt. 

Därtill saknas en explicit definition av kulturarvet som ett svenskt kulturarv, vilket i sin tur 

kan möjliggöra för dels en vidare definition av kulturarv, såsom europeiskt eller västerländskt, 

dels ökade influenser från elever med bakgrund i andra kulturer. 

 

På samma sätt som nationens roll kan sägas ha förändrats mellan de två styrdokumenten, så 

har även religionens roll. Kristendomen kan sägas prägla 1933 års läroverksstadga, inte endast 

med sina krav på morgonandakt
53

 utan också i paragraf 50, där det fastslås att ”Lärjunge 

vinnlägge sig om gudsfruktan”.
54

 Som tidigare har nämns beskriver Thavenius hur 

kristendomen formade en betydande del av den sociala uppfostran i skolan under 1800-talet,
55

 

vilket fortfarande kan anses synligt i läroverksstadgan. I dagens skola får kristendomen anses 

ha en mindre betydande roll. Kristendomsämnet har utvidgats till andra världsreligioner, och i 

                                                 
50

 Grimlund & Wallin, s. 64. 
51

 Skolverket, Lgr11, s. 9. 
52

 McLeod, s. 69. 
53

 Grimlund & Wallin, s. 33. 
54

 Grimlund & Wallin, s. 67. 
55

 Thavenius, 1991, s. 218. 



15 

 

skolans värdegrund fastställs det att skolan ska vara icke-konfessionell.
56

 Kristna värderingar 

ligger dock ännu till grund för den sociala uppfostran, då 2011 års läroplan slår fast att 

elevens rättskänsla och generositet ska utvecklas ”i enlighet med den etik som förvaltas av 

kristen tradition och västerländsk humanism”.
57

 

 

Av de litteraturtraditioner som förmedlas i 1933 års läroverksstadga kan vissa av dem 

återfinnas i 2011 års läroplan, samtidigt som andra traditioner har avlägsnats. Båda 

styrdokumenten föreskriver en litteraturundervisning som börjar med svenska verk, för att 

sedan utvidga perspektivet till Norden och slutligen övriga världen. I läroverksstadgan är det 

dock föreskrivet vad som ska läsas i vilket år, där utomnordiska verk lämnas åt gymnasiet.
58

 

Styrdokumenten kan dock sägas göra skillnad på vilken typ av litterär kunskap som ska 

inhämtas. Läroverksstadgan förordar litteraturhistorisk undervisning med fokus på svenska 

författare från 1800- och 1900-talet, med syfte att göra eleverna bekanta med dessa verk och 

författare.
59

 Analys av texterna och den tid de speglar förekommer inte som ett krav, och 

återfinns inte heller som någon fråga på texten i Realskolans läsebok III. Enligt Wahlström är 

en läroplan med en dominerande innehållsdel utan analys symptomatiskt för en 

undervisningstradition formad i en skola för samhällets elit. När skolan förändras och 

demokratiseras argumenterar Wahlström för att det sker en minskning av läroplanens 

faktabaserade kunskapsinnehåll till förmån av analyser av människans inverkan på kunskap.
60

 

Detta kan appliceras på 2011 års läroplan, där kunskapskraven inte specificerar någon 

faktakunskap om litterära texter eller författare, men däremot kräver förmåga att ”[dra] 

underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella 

sammanhang som det har tillkommit i”.
61

 

 

De läromedel som undersöks i den här uppsatsen kan sägas vara formade av de styrdokument 

som reglerade undervisningen när de skrevs. Realskolans läsebok III innehåller i princip 

uteslutande svenska författare, där diktare såsom Gustaf Fröding och Dan Andersson kan 

påstås beskriva det svenska landskapet och nationens kulturarv. Texter direkts urval kan också 

beskrivas som majoriteten svenska författare, dock endast författare av så kallad 

populärlitteratur. Trots den folkliga stämpeln argumenterar Richter för att populärlitteratur 
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kan bidra till skapandet av en kulturell identitet, då kulturellt stereotypa symboler ofta 

återfinns i den folkliga litteraturen.
62

 Texter direkt kan därmed anses lämpa sig väl för att 

uppnå 2011 års läroplans kunskapskrav om att kunna föra resonemang om budskap i olika 

verk.
63

 Portal Texter kan i sin tur anses göra ett försök till en helhetsbild av texter i skolan. 

Direkta textutdrag får stå tillbaka till förmån för återberättade romaner och filmer, både ur ett 

litteraturhistoriskt och ur ett modernt globalt perspektiv. Bohlin et al. ger även historiska och 

sociala kontexter till de återgivna berättelserna, vilket kan göra Portal texter ett läromedel 

mer anpassat för 2011 års kunskapskrav om analys av historiska och kulturella sammanhang. 

 

Vi och de – skillnad på kulturer 

På samma sätt som den europeiska kulturen har använt sig av Orienten för att stärka sin egen 

identitet har svensk skola använt sig av andra nordiska kulturer för att stärka den svenska 

identiteten. Intressant nog beskriver båda texterna från icke-svenska författarskap i Realskolan 

läsebok III barn som beter sig illa, vilket kan tolkas som förmedlande av värderingar. I den 

danska texten, Velopdragenhed og dens revers av Edith Rode, diskuteras hur man ska bete sig 

om man är väluppfostrad och huruvida ett korrekt språkbruk är viktigare än ett väluppfostrat 

beteende. Flickan Sacha blir strängt tillsagd när hon använder ordet ”grine” (skrattade, 

hånskrattade), men slipper undan straff för ett oavbrutet nigande inför kungen.
64

 Budskapet 

som ges till läsarna är tydligen att mindre etikettsbrott kan ursäktas, men ett dåligt språkbruk 

är ett tydligt tecken på dåligt uppförande. I den norska texten, Øyvind mister bukken av 

Bjørnstjerne Bjørnson, möts läsaren av en liten fattig pojke som endast har en liten bock att 

kalla sin. Även detta barn visar upp dåligt omdöme när en rik flicka erbjuder honom en 

smörkringla i utbyte mot bocken. Förblindad av hunger bestämmer sig Øyvind för att gå med 

på bytet, och äter raskt upp kringlan. Men när den är uppäten ser han förtvivlat hur den rika 

flickan leder bort hans bock och han står kvar utan någonting.
65

 Man kan ställa frågan varför 

just dessa två textutdrag har fått representera den utländska litteraturen, då det utom tvivel 

finns andra texter som skulle kunna underhålla realskolans elever utan att framställa 

grannländernas barn som varnande exempel. Antonio Gramsci beskriver den ideologiska 

identitetspolitiken som hegemoni, vilket är när den härskande klassen besitter de kultur- och 
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kunskapsproducerande institutionerna och har därför monopol på att tolka världen.
66

 Genom 

den svenska hegemonin kan därför urvalet av nordiska texter valts ut för att framhäva den 

svenska identiteten. När de enda danska och norska texterna som finns med i läseboken 

beskriver barn som begår misstag kan de svenska barnen känna sig överlägsna då de kan 

identifiera och fördöma de misstag de utländska barnen begår. Detta uppstår som en 

småskalig variant av den företeelse som Said beskriver där Orienten används för att framställa 

västvärlden som mer utvecklad och framstående. 

 

Liksom i Realskolans läsebok III återfinns okloka handlingar i de moderna läromedlen. Portal 

Texter hade endast en folksaga som skönlitterära texter från icke-västerländska kulturer. I 

folksagan Den tvåfärgade rocken från Nigeria skildras två vänner som blir lurade av en 

tvåfärgad rock att gräla tills deras vänskap förstörs.
67

 På samma sätt som i Øyvind mister 

bukken framhåller den nigerianska folksagan vikten av att tänka efter och att inte handla 

impulsivt. Till skillnad från realskolans textutdrag skildrar det moderna läromedlet två vuxna 

män som agerar impulsivt och oförsiktigt. Detta kan anses som problematiskt då folksagan 

härstammar från ett land som har koloniserats av Europa. McLeod citerar Homi K. Bhabha 

när han skriver hur ”[t]he objective of colonial discourse is to construe the colonised as a 

population of degenerate types on the basis of racial origin, in order to justify conquest”.
68

 

Trots att sagans moral framgår med tydlighet i slutet framstår de två männen som lättlurade 

och med en kognitiv förmåga som påminner om ett barns. Med tanke på den kontext som 

läromedlet ska verka inom leder textvalet sannolikt till en situation där elever från den 

svenska kulturen skrattar över vuxna afrikaners okunnighet, vilket bekräftar och stärker den 

koloniala diskursen som Bhabha beskriver. 

 

Även andra koloniala diskurser kan förstärkas genom användning av folksaga. McLeod 

argumenterar för att den västerländska kulturens uppfattning om icke-västerländska kulturer 

bygger i stor utsträckning på uppfattningen att de är mindre utvecklade, exotiska och ägnar 

sig åt mystik.
69

 Begreppet ”folksaga” bidrar till den uppfattningen genom de associationer 

ordet väcker. Fairclough använder begreppet ”lexical item”, lexikalt objekt, för att beskriva 

hur specifika ord kan skapa olika betydelser och känslor hos mottagaren på grund av tidigare 
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association och kontexter skapade genom intertextualitet.
70

 Nationalencyklopedin definierar 

folksaga som ”den kategori inom den muntliga, traditionella prosafolkdikten som främst har 

underhållande funktion och vars innehåll betraktats som osannolikt och diktat”
71

, vilket kan 

väcka associationer till gamla tiders tankesätt som har visat sig vara förlegade. Om elevernas 

enda möte med autentiska texter från andra kulturer är genom berättelser med osannolikt 

innehåll kan det försvåra processen att motarbeta postkoloniala strukturer och uppfattningen 

att icke-västerländska kulturer är mer sprirituella och mystiska. Detta kan tyvärr också sägas 

drabba kulturer inom Europa. I den romska folksagan Hon som ville stänga döden ute möts 

läsaren av en gumma som är så rädd för döden att hon låser in sig i sitt hus för att inte släppa 

in honom. Under vintern kommer en liten flicka för att söka skydd från stormen och gumman 

släpper slutligen motvilligt in henne. När våren kommer lockar flickan gumman att komma 

med ut och dansa. När de har dansat avslöjas att flickan är döden och att gumman har varit 

död sedan vintern.
72

 Sagan följer klassiska mönster för folksagan genom mötet med det 

övernaturliga och underbara, samt med en moralisk underton i texten.
73

 Här framställs det 

mystiska och övernaturliga som personifierade varelser och något som är ständigt närvarande 

i vardagen. Den romska kulturen kan genom denna folksaga som enda representant tolkas 

som en kultur som tror på andar, vilket får anses som olyckligt med avseende på den romska 

kulturens utsatthet i Europa. Till skillnad från den nigerianska folksagan framstår inte den 

moraliska undertonen lika tydligt i denna saga och skulle behöva vidare diskussion ledd från 

läraren för att uppfattas som moralisk vägledning snarare än en saga med skräckinslag. Som 

jämförelse kan nämnas att en ungersk folksaga med bibliska inslag återfinns i Realskolans 

läsebok III, som beskriver hur människobarn kom att bli de enda barn bland djuren som inte 

klarar sig själva efter sitt första levnadsår.
74

 Till skillnad från folksagorna i Portal Texter 

återspeglar denna saga inte den folkliga kulturen utan speglar istället den religiösa diskursen 

den är skapad inom, vilket gör att de okloka gärningar kvinnan gör representerar 

mänskligheten i stort istället för det ungerska folket. 

 

Mångkultur i skolbänken och i läromedel 
I början var svensk skola endast riktad till svenska barn, något som bland annat speglades av 

att svenskämnet kallades Modersmål. I och med att Sverige har fått en ökad invandring under 
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1900-talet har också det kulturella landskapet i skolan förändrats. I dagens skola finns flera 

olika kulturer representerade i det genomsnittsliga klassrummet. 2014 var en femtedel av 

landets befolkning mellan 25 och 65 år födda utomlands.
75

 Bland dessa invandrare bör flera 

ha migrerat till Sverige från länder utanför Europa, vilket leder till ett rimligt antagande att 

elever med utomeuropeisk bakgrund idag bör utgöra en betydande minoritet i svensk skola. 

Dessa elever, oavsett om de är födda inom eller utanför Sveriges gränser har därför påverkats 

av mer än en kultur. Detta leder till olika kulturmöten som uppstår både inom och utanför 

klassrummet, vilket gör det relevant att inkludera olika kulturer och kulturella perspektiv i 

läromedel, något som skiljer de två moderna läromedlen i denna undersökning från 

Realskolans läsebok III. I sin bok Kulturmöten – En introduktion till interkulturella studier 

(2009) skiljer Jonas Stier på tvärkulturella och mångkulturella perspektiv. Ett tvärkulturellt 

perspektiv fokuserar på jämförelser mellan kulturer och fokuserar på likheter och olikheter i 

olika normer och värderingar samt eventuell friktion som kan uppstå när de möts. 

Mångkulturella perspektiv fokuserar i sin tur istället på fler än en kultur utan att 

uppmärksamma processerna dem emellan i samma utsträckning.
76

 Utifrån dessa definitioner 

kan de två moderna läromedlen i denna undersökning sägas använda sig av varsitt perspektiv. 

Portal texter, som innehåller mycket få direkta textutdrag, har återberättade romaner och 

författarporträtt av författare med icke-västerländska kulturbakgrunder. Dessa texter och 

författare presenteras som utvalda på grund av sin genre, inte för att eleverna ska kunna 

diskutera skillnader mellan svensk kultur och den kultur som presenteras i läromedlet. I och 

med detta kan Portal texter sägas ha ett mer mångkulturellt perspektiv i sitt texturval och hur 

det presenteras för de tilltänkta eleverna. Jämförelsevis kan Texter direkt anses ha använt ett 

tvärkulturellt perspektiv vid urvalet och disponeringen av sina texter. Icke-västerländsk kultur 

förekommer endast i två kapitel: ”Främlingsfientlighet” och ”Barn i världen”, där båda 

kapitlen tydligt är upplagda för att kunna leda in eleverna på diskussioner om rasism och alla 

människors lika värde. I ”Främlingsfientlighet” får eleverna diskutera hur det känns att bli 

utsatt för rasism och hur man kan bli indragen i en främlingsfientlig rörelse; i ”Barn i världen” 

får de diskutera tre olika barns livsöden och utsatthet med en särskild koppling till deras 

skolgång. 
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Texter direkt börjar sina kapitel med ett försättsblad med ett stycke om temat och ett stycke 

som beskriver texterna i kapitlet. Kapitlet om främlingsfientlighet börjar med att definiera 

främlingsfientlighet och rasism samt att beskriva skolans roll i arbetet mot kränkande 

behandling. De två texterna i kapitlet skildrar var sin sida av problemet: en indisk pojke som 

utsätts för rasism och en svensk pojke som dras in i politiken via ett nystartat 

främlingsfientligt parti. Texturvalet underlättar möjligheten för eleverna att diskutera rasism 

från två sidor: den som utsätts för rasism och den som utsätter andra för det. Som 

fördjupningsuppgifter (i detta läromedel kallar ”bearbetningsuppgifter”) uppmuntras eleverna 

bland annat att undersöka hur media skildrar olika nyheter och hur det kan tänkas påverka 

läsaren, samt att undersöka vad Sveriges lag säger om rasism och främlingsfientlighet.
77

 

Fördjupningsuppgifterna för ”Barn i världen” fokuserar på barnkonventionen, barnarbete eller 

bearbetning av texterna till andra texttyper, såsom reportage eller broschyrer.
78

 

 

Till skillnad från Texter direkt fokuserar inte Portal texter explicit på skillnader mellan olika 

kulturer. Trots det innehåller läromedlet ett kapitel vid namn ”Litteratur från andra delar av 

världen”. I inledningen till kapitlet förklarar läromedlets redaktörer anledningen till 

uppdelningen: 

 

Den här uppdelningen i ”västerländsk” litteratur och ”icke västerländsk” litteratur – är den 

så vettig? Nej, egentligen inte. Att vi ändå gjort det beror på att det skrivs så mycket och att 

vi inte har plats att berätta om allt. Ett annat skäl är att vi vill att du ska kunna hänga med 

när andra pratar om litteratur, och de författare och berättelser som nämns i Sverige är 

oftast västerländska.
79

 

 

Bohlin m.fl. har i sitt läromedel önskat ifrågasätta den traditionella uppdelningen av 

västerländsk och icke-västerländsk kultur, samtidigt som de har valt att följa den. Genom att 

synliggöra och kritisera den sortens uppdelning kan de förmodas ha velat synliggöra den 

postkoloniala diskurs som behandlar icke-västerländsk litteratur som en egen litterär grupp. 

Detta antagande stärks av de texter med icke-västerländsk kultur som återfinns i andra delar 

av läromedlet. Samtidigt motverkas Bohlins m.fl. syfte i och med att de kan anses bidra till 

upprätthållandet av de postkoloniala strukturer som förminskar icke-västerländsk litteratur till 

förmån för västerländsk. Med sin formulering ”vi inte har plats att berätta om allt” medger 

Bohlin m.fl. själva att de har gjort ett urval där västerländsk litteraturtradition premieras högre 

än den icke-västerländska. Trots att Sverige inte har någon officiell litteraturkanon kan Portal 
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texters redaktörer förmodas ha grundat sitt urval på en kulturell- och traditionsbaserad kanon 

för skolans litteraturundervisning. Så som beskrivet av Richter kan läromedlet antas använda 

sig av ”double narrative movement”.
80

 Läromedlets texter kan anses spegla den existerande 

litteraturtraditionen i svensk undervisning, samtidigt som redaktörerna avser att främja en 

förändring i urval och värderingar. 

 

Tvärkulturellt perspektiv på tema främlingsfientlighet 

Enligt Stier uppstår rasism och främlingsfientlighet vid friktion mellan två kulturer,
81

 vilket 

gör ett tvärkulturellt perspektiv mer effektivt än ett mångkulturellt vid diskussion av det 

temat. Denna distinktion kan noteras i de två moderna läromedlen i denna undersökning, då 

det mångkulturella Portal texter inte innehåller några frågor om temat, jämfört med den 

tvärkulturella Texter direkt som presenterar ett helt kapitel. Den första texten i kapitlet är 

skriven av Bali Rai, en brittisk-indisk författare, taget från hans bok Sprickan. I texten utsätts 

den indiske Jaspal för rasism efter flytten till en ny stad där inga invandrare bor. Jaspal 

beskriver hur familjen utsätts för hot och vandalism, samtidigt som han utsätts för ständiga 

trakasserier av hans flickväns rasistiska styvbror. Driven till sin spets hamnar Jaspal och hans 

mobbare Steggsy i slagsmål där Jaspal vinner. Som straff blir han avstängd från skolan, dock 

inte innan han hinner påpeka brister i deras integrationsarbete. Texten följs av 

diskussionsfrågor där eleverna får diskutera Jaspals motivation bakom sitt handlande samt 

faran av att vänja sig vid trakasserier. Valet av textutdrag och följdfrågor kan antas vara 

grundade i önskan om att få eleverna att känna sympati för Jaspal. Textfrågor i stil med ”Hur 

reagerar Jaspals föräldrar på trakasserierna?” och ”Varför har Jaspal inte rapporterat till 

skolan om rasismen och mobbningen mot honom?”
82

 fokuserar mer på de bakomliggande 

orsakerna till hans beteende än hans faktiska handlande. Diskussionsfrågorna väljer att 

fokusera mer på Jaspals utsatthet och hans mobbares rykte än huruvida Jaspals handlande var 

moraliskt rätt. Jaspal får stå oemotsagd:  

 

Jag undrade hur pappa skulle reagera. Det var inte första gången jag blev avstängd, men det 

var inte mitt fel den här gången. För vad hade jag för val? Att bara låta Steggsy fortsätta 

med sina trakasserier? 
83
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Läromedlets följdfrågor inbjuder inte till någon värdering av Jaspals agerande i slagsmålet, 

något som kan jämföras med diskussionsfrågorna till en text i kapitlet om mobbning, där en 

kille som blir kallad bög slår tillbaka. Diskussionsfrågan för den texten lyder: ”Oskars högra 

hand träffar Robins läpp. Gör Oskar rätt som ger igen? Om ja, varför? Om inte, vad skulle han 

ha gjort istället?”
84

 Här bjuds eleverna in att diskutera huruvida Oskars agerande var 

moraliskt rätt, något som läromedlet i sig inte inbjuder gällande Jaspal. Däremot ifrågasätts 

mobbaren Steggsys motivation: ”Hur påverkar Steggsys rykte honom? Hur skapar man sig ett 

rykte? Hur lever man sen upp till det ryktet? Är det viktigt att göra det?”
85

 Här ifrågasätter 

läromedlet antagandet att ens rykte är viktigt att försvara genom att rent öppet uppmana 

eleverna att diskutera det. Läromedlet kan därför antas uppmana eleverna till att sympatisera 

med de som utsätts för rasism och ifrågasätta de som utför trakasserierna. 

 

Den andra texten i kapitlet skildrar den andra sidan av främlingsfientligheten, där läsaren 

möter ett utdrag ur Per Nilssons Svenne, vars eponyma huvudperson dras in i det nya partiet 

Rättvist Sverige efter att ha blivit misshandlad av ett invandrargäng. Trots att Svenne inte har 

något emot invandrare dras han in i rörelsen av ledaren Nils Dackeman. Svenne väljs till 

partisekreterare trots att han inte har några meriter eller har förstått allt i partiprogrammet. Det 

nystartade partiet avancerar snabbt och opinionsundersökningar visar att de är Sveriges tredje 

största parti. Samtidigt mördas den unge mannen som misshandlade Svenne. Valet att avsluta 

textutdraget där kan tolkas som ett sätt att förstärka känslan av obehag inför det nya, snabbt 

växande partiet. Svenne själv verkar vara ovan vid begrepp som ”massinvandring” och 

”folkhem” som Dackeman använder, men förlitar sig på de samtal de två har fört.  

 

Och orden kom till mig, jag hade svar när hon frågade. Jo, jag fattade varför, det fattade jag 

redan då. Samtalen med Dackeman, våra dagliga samtal, det hade varit min förberedelse för 

det här, min utbildning. Allt jag någonsin diskuterade med pressen hade jag redan pratat 

med honom om. Ibland hörde jag själv att det var hans ord som kom ur min mun.
86

 

 

Med fraser som ”min utbildning” och ”hans ord som kom ur min mun” kan Nilsson sägas 

skapa en bild av Svenne som en passiv aktör i förloppet, där Dackeman är agenten. Det är 

Dackeman som har lett samtalen och det är hans ord som kommer ur Svennes mun. De 

efterföljande diskussionsfrågorna kan ses som en fortsättning på Nilssons diskurs. Frågorna 

uppmanar eleverna till att fundera över varför en sjuttonåring utan meriter och som inte 
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förstår principprogramet har blivit utsedd till partisekreterare, där det kan förmodas att det 

svar som förväntas av eleverna ska ange Dackeman som ledaren som utnyttjar Svenne. Den 

tredje diskussionsfrågan kan närmast sägas bekräfta det antagandet, då den är formulerad på 

följande vis: ”Tror du att det som hände Svenne skulle kunna hända i dag, det vill säga att 

någon blir indragen i ett parti utan att riktigt vara medveten om det?”
87

 Texter direkt kan i och 

med denna fråga sägas ha ursäktat Svennes inblandning i partiet, då diskussionsfrågan har 

förtydligat att han blev indragen mot sin explicita vilja. Valet av text kan därför tänkas bidra 

till möjligheten att diskutera främlingsfientliga rörelser och värderingar. Skolans värdegrund 

föreskriver att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram, 

samtidigt som den aktivt ska motverka främlingsfientlighet och intolerans.
88

 Dessa två 

uppdrag riskerar att gå emot varandra om elever framför rasistiska kommentarer eller 

värderingar. Nilssons Svenne kan därmed erbjuda ett tillfälle att diskutera främlingsfientlighet 

med hjälp av en protagonist som inte själv framför rasistiska åsikter. 

 

Vem skriver för vem? 

En fråga som måste ställas vid analys av texterna i läromedlet är vem som har skrivit texter 

för vilka läsare. Som tidigare har konstaterats innehåller Texter direkt – rakt in i hjärtat ett 

kapitel vid namn ”Barn i världen” där samtliga av texterna är skrivna av västerländska 

författare. Detta framstår tydligt i utdraget från den kanadensiska författaren och journalisten 

Deborah Ellis bok Den osynliga flickan som skildrar den elvaåriga flickan Parvanas liv i 

talibanstyrda Afghanistan. Ellis själv har vuxit upp i Kanada och kan därför antas ha 

internaliserat den kanadensiska kulturen, vilket innebär att det kollektiva kulturella rastret blir 

en del av ens egna referenssystem och kulturen blir ett sätt att tänka, inte bara ett sätt att 

leva.
89

 Detta antagande bekräftas genom att undersöka hur Parvana resonerar gällande 

värderingar som kan variera mellan kulturer. Till skillnad från majoriteten av Afghanistans 

flickor har Parvana gått i skolan innan talibanerna tog över, och hon reflekterar aldrig över 

huruvida flickor har rätt till utbildning eller inte. ”De flesta i Afghanistan kunde varken läsa 

eller skriva. Parvana var en av dem som hade haft tur. Båda hennes föräldrar hade studerat på 

universitetet, och de tyckte att alla hade rätt till utbildning, även flickor.”
90

 Ellis skildrar 

Parvana som en flicka där flickors rätt till utbildning är något självklart, något som stämmer 
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med den kanadensiska och västerländska kulturen. I Parvanas värld finns ingen hon känner 

som motsätter sig den idén förutom talibanerna; ingen vän eller släkting nämns som har 

negativa åsikter om flickors skolgång. Detta blir något motsägelsefullt när texten börjar med 

att markera Parvanas medvetenhet om att hon förväntas vara tyst och närmast osynlig när hon 

är ute med sin pappa. Genom att växa upp i den afghanska kulturen borde Parvana ha 

socialiserats in i ett tankemönster som värderar kvinnor lägre än män, något som borde 

sträcka sig även till frågan om utbildning. Ellis har förvisso förtydligat att Parvanas 

värderingar kommer från hennes utbildade föräldrar, men det kan diskuteras huruvida en 

författare från den afghanska kulturen hade inkluderat en medvetenhet hos Parvana om att 

hennes åsikter anses som avvikande i hennes kultur. 

 

Författarens kulturella identitet sätter fingret på den andra delen av frågan: för vem skrivs 

texten? När Ellis skrev Den osynliga flickan, var den tilltänkta läsaren afghanska flickor som 

kunde identifiera sig med Parvana eller västerländska barn som upptäckte en ny kultur? 

Genom att använda Faircloughs begrepp ”presuppositions” eller antaganden framstår 

mottagaren tydligt. ”Presuppositions are propositions which are taken by the producer of the 

text as already established or ’given’.”
91

 Ellis gör flera antaganden i texten som visar att den 

tilltänkta mottagaren inte är bekant med den afghanska kulturen: 

 

Egentligen borde hon inte ens vara utomhus. Talibanerna hade beordrat alla flickor och 

kvinnor i Afghanistan att stanna hemma. De förbjöd till och med flickor att gå i skolan. 

Parvana hade varit tvungen att sluta i sjätte klass, och hennes syster Nooria fick inte längre 

gå i gymnasiet. Deras mamma hade fått sparken från sitt arbete som journalist på en 

radiostation i Kabul.
92

 

 

En läsare från den afghanska kulturen hade förmodligen inte behövt få talibanernas förbud 

förklarade för sig, då det skulle vara en del av läsarens vardag. För den västerländske läsaren, 

däremot, kan dessa förbud vara nya företeelser och kräver därför sin förklaring. Ellis har 

därför gjort antagandet att hennes läsare inte är bekanta med dessa förbud, vilket också 

antyder vilka hennes tilltänkta mottagare är. Såsom tidigare har diskuterats är flickors rätt till 

undervisning en värdering som är starkare förankrad i den västerländska kulturen än i den 

afghanska, något som också markeras lexikalt i ovanstående citat: ”De förbjöd till och med 

flickor att gå i skolan [min kursiv].”
93

 ’Till och med’ kan därmed fungera som ett lexikalt 

objekt som bekräftar något som strider mot avsändaren och mottagarens förantagande och 
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signalerar något som strider mot de sociala normer som de har tillägnat sig.
94

 Att flickor 

förvägras undervisning antas vara mer oerhört än att Parvanas mamma har blivit avskedad 

och behöver därför markeras för att kunna övertyga läsaren. Ellis kan därför tros ha antagit att 

läsarna skulle ha svårare att acceptera att alla inte får gå i skolan, vilket kan ses som ett 

ytterligare tecken på att de tilltänkta läsarna är västerländska barn. 

 

Andra texter i kapitlet om ”Barn i världen” från Texter direkt innehåller också, om än inte lika 

tydliga, signaler om vem som är den tilltänkta mottagaren. Svårigheten att uppfatta dessa 

signaler bygger främst på att utdragen från dessa böcker kommer från mitten eller slutet av 

verken, vilket gör att läsaren redan har fått främmande begrepp förklarat för sig. Vissa språk 

finns dock kvar. Bland annat beskriver svensk-tyska journalisten och författaren Monica Zak 

hur Guatemala Citys soptipp fungerar för de fattiga som bor vid och lever av den i utdraget 

från hennes bok Offensiv Röda Nunnan på ett sätt som redan är självklart för de gatubarn som 

skildras i hennes bok. Samtidigt finns det händelser som kanske inte framstår som självklara 

för svenska barn. Exempelvis kan Felix’ fynd på soptippen framstå som ovanligt: ”Vilken 

fantastisk dag, sa Professorn. Jag hittar en bok som jag har drömt om att läsa i åratal, och du 

hittar en gaffel.”
95

 Taget ur sitt sammanhang kan citatet framstå som sarkastiskt, men Zak 

beskriver upptäckten som något positivt. Den vanliga associationen de tilltänkta läsarna gör 

till en gaffel är att det är ett redskap att äta mat med, något som i Felix fall kan tyckas 

osannolikt då läsarna precis sett honom äta en avokado med sina bara händer. Här är ett 

tecken på hur läsarnas referenser krockar med författarens. För Felix – och i förlängningen 

Zak – kan värdet av en gaffel tänkas framstå tydligt, och antas därför inte behöva förklaras. 

Detta antagande kan i sin tur tänkas vara en medveten strategi från Zaks sida. Fairclough 

beskriver hur antaganden kan användas för att manipulera mottagaren, då antaganden är svåra 

att motbevisa.
96

 Då västerländska barn kan ha svårt att uppfatta värdet en gaffel kan ha för ett 

gatubarn i Guatemala kan frågan ställas om Zak har inkluderat det för att visa på den 

uppfinningsrikedom som finns hos dessa barn. 
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4. Avslutning 
Den här uppsatsen har sökt undersöka vilka bidrag till fostrandet av den kulturella identiteten 

urvalet av litteratur i läromedel lämnar. Inledningsvis kan det konstateras att svenska 

författarskap står för majoriteten av texterna, både i Realskolans läsebok III och i Texter 

direkt. Båda läromedlen har representanter för västerländska författarskap, men saknar verk 

från icke-västerländsk litteraturtradition. Undersökningens tredje läromedel, Portal Texter, 

innehåller textutdrag och författarporträtt från alla tre kategorierna: svenska, västerländska 

och icke-västerländska. Här dominerar västerländsk litteratur bland prosatexterna och svensk 

litteratur bland dramatik och lyrik. Med undantag för folksagor får de icke-västerländska 

representanterna endast plats bland författarporträtt och korta textbeskrivningar. Trots litet 

utrymme åt icke-västerländska kulturer har fördelningen ändå förändrats på 70 år. Det äldre 

läromedlet saknar utomnordiska representanter och de moderna läromedlen har minskat sitt 

urval av svenska klassiker. 

 

Styrdokumenten kan anses ha påverkat läromedlen och det litteratururval som har skett. 1933 

års läroverksstadga premierade svenska författare för att kunna utveckla en stark 

fosterlandskänsla, något som också speglas i det urval som har skett i Realskolans läsebok III. 

Textutdragen innehåller dikter och nationalromantiska beskrivningar av det svenska 

landskapet och folket, och kristna berättelser lämnar inslag av en religiös uppfostran. Som 

kontrast anger 2011 års läroplan ett behov av författare från olika delar av världen. Svenska 

och nordiska författarskap nämns för sig, men litteraturläsning av utomnordisk litteratur krävs 

för att uppnå kunskapskraven. En mer ordagrann tolkning av läroplanens krav möjliggör att 

anse det uppfyllt vid förekomsten av europeisk och nordamerikansk litteratur; trots det kan de 

moderna läromedlen anses ha avsett att följa läroplanens intentioner och inkluderat icke-

västerländska kulturbeskrivningar i sina urval. 

 

Trots en önskan om att inkludera ett mer globalt perspektiv i de moderna läromedlen kan 

postkoloniala strukturer ändå upptäckas i urvalet. Texter direkt grundade sitt urval av texter 

om barn i andra länder på texter skrivna av västerländska författare för västerländska läsare. 

De barn som skildras beskrivs som utsatta, och diskussionsfrågorna syftar till att väcka 

diskusson om sociala orättvisor. Skildringarna av icke-västerländska kulturer kan därför läsas 

som underlägsna den västerländska kulturen. Ett sätt att balansera den skildringen hade varit 

genom att inkludera texter om barn från icke-västerländska kulturer som inte lever i utsatthet 

eller texter skrivna av icke-västerländska författare. Även Portal Texter har spår av 
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postkoloniala strukturer. Trots en uttalad önskan om att arbeta normkritiskt rörande 

uppdelningen av västerländsk och icke-västerländsk litteratur är de enda prosatexterna 

eleverna möts av folksagor, vilka riskerar att mystifiera och infantilisera de kulturer de 

representerar. Övriga icke-västerländska författarskap och verk är endast återberättade, vilket 

riskerar att presentera dem för läsaren genom ett västerländskt filter. Eleverna gavs därmed 

inte möjlighet att läsa texter skrivna i en icke-västerländsk berättartradition. Dessvärre kan det 

västerländska perspektivet på icke-västerländska berättelser i läromedlen tänkas leda till ett 

upprätthållande av postkoloniala strukturer istället för att läromedlen motverkar dem. 

 

Det läromedel som gav eleverna möjlighet att läsa om icke-västerländska barn var Texter 

direkt, vars alla texter bestod av västerländska författare. Genom analys av ordval och 

förantaganden kunde slutsatsen dras att även texternas tilltänkta mottagare tillhörde den 

västerländska kulturen. Författarna förklarade begrepp och situationer som var främmande för 

den västerländska kulturen, inte för den kultur som skildrades. I Ellis fall kunde även 

västerländska värderingar från författararens sida upptäckas i texten.  Det kan därför 

konstateras att inget av de två läromedlen innehöll utdrag ur texter skrivna av icke-

västerländska författare riktade till icke-västerländska mottagare. Portal Texter lämnar 

förvisso förslag på författare och verk till elever och lärare, men ingen text som återges med 

sin författares egna formuleringar. 

 

Trots de brister som har diskuterats kan det ändå konstateras att läromedlens texturval har 

förändrats på 70 år. Svenska författare har fått stå tillbaka till förmån för västerländska och i 

viss mån icke-västerländska författarskap. De svenska texter som finns med kan inte längre 

anses uppmuntra till samma nationalromantiska ideal som de texter som fanns med i 

Realskolans läsebok III och kristna inslag återfinns inte längre i de moderna läromedlen. Både 

Texter direkt och Portal Texter innehåller texter med syfte att låta eleverna stifta bekantskap 

med icke-västerländska kulturer: Texter direkt genom att låta eleverna läsa om barn i andra 

länder, Portal Texter genom att lämna förslag på författare och titlar för att uppmuntra till 

vidare läsning. Trots bristerna i de moderna läromedlens kulturella representation går det ändå 

att se en tydlig förändring jämfört med tidigare läromedel och en ansats att förbättra urvalet. 

 

Sammanfattningsvis kan de bidrag som litteraturen i undersökningens läromedel lämnar till 

fostrandet av en kulturell identitet antas motsvara de föreskrifter som existerar i 

styrdokumenten. Samtliga läromedel innehåller svenska texter som kan användas för att 
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upprätthålla och förstärka svenska traditioner och symboler. De texter som har valts ut i 

Realskolans Läsebok III motsvarar 1933 års läroverksstadgas krav på fostrandet av en 

fosterlandskänsla och tron på ett starkt Sverige. Som kontrast är de moderna läromedlens 

texter mindre hävdande av den nationella identiteten men lämnar å sin sida utrymme för den 

utveckling av kulturarvet som 2011 års läroplan beskriver. De kulturer som skildras i de olika 

läromedlen beskriv ur ett västerländskt perspektiv. Trots en god föresats kan därmed även de 

moderna läromedlen tänkas lämna bidrag som motverkar bildandet av en positiv flerkulturell 

identitet. Detta till trots har texturvalet förändrats markant på 70 år där moderna läromedel 

kan sägas ha en föresats att lämna bidrag till fostrandet av en kulturell identitet som passar in i 

en internationell värld. 
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