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Denna uppsats undersöker den icke-västerländska respektive västerländska fördelningen av 

litteratur i gymnasieundervisningens litteraturstudier. I syfte att utreda på vilket sätt icke-

västerländsk litteratur framställs i svenskämnets läromedel studeras tre läroböcker från olika 

årtionden som behandlar just ämnesområdet litteratur. Undersökningen söker besvara i vilken 

omfattning icke-västerländsk litteratur beskrivs och vad för kunskap som förmedlas och 

tillskrivs värde. I denna ansats utförs en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys som 

grundar sig på postkolonial teori och på teorier om hur läromedel, diskurser och värden 

fungerar. 

 

Av analysen framgår att den västerländska litteraturen fått en tydligt framträdande och 

dominerande roll i studiens material. Betydligt fler västerländska än icke-västerländska 

författare nämns och de utgör ett slags ideal som icke-västerländsk litteratur jämförs med. Den 

icke-västerländska litteraturen beskrivs kortfattat och återges återkommande i en västerländsk 

kontext som utvecklar resonemangen om det västerländska. Slutsatsen blir att den icke-

västerländska litteraturen inte tillskrivs något eget värde.



   

 

 iii 

 

Innehåll 
1 Inledning och bakgrund ...................................................................................................... 1 

2 Syfte och frågeställningar................................................................................................... 2 

3 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter ............................................................. 3 

3.1 Läromedel och reproduktion ...................................................................................... 3 

3.2 Kunskap och makt ...................................................................................................... 4 

3.3 Symboliskt och kulturellt kapital ............................................................................... 5 

3.4 Postkolonial teori........................................................................................................ 6 

4 Metod och material............................................................................................................. 7 

4.1 Kvantitativ metod ....................................................................................................... 7 

4.2 Avgränsning ............................................................................................................... 7 

4.3 Materialets urval ......................................................................................................... 9 

4.4 Kvalitativ analys av det kvantifierade innehållet ....................................................... 9 

5 Kvantitativ innehållsanalys .............................................................................................. 10 

5.1 Det kvantifierade innehållet ..................................................................................... 10 

5.1.1 Diagram över Källan (1998) ............................................................................ 11 

5.1.2 Diagram över Tidevarv (2004) ......................................................................... 11 

5.1.3 Diagram över Svenska impulser 2 (2020) ........................................................ 12 

5.1.4 Tabell över det fullständiga materialet ............................................................. 12 

5.2 Sammanställning och kommentarer till resultatet .................................................... 12 

5.3 Det icke-västerländska innehållet............................................................................. 14 

6 Fördjupad analys av materialet ........................................................................................ 16 

6.1 Källan (1998) ........................................................................................................... 16 

6.2 Tidevarv (2004) ........................................................................................................ 18 

6.3 Svenska impulser 2 (2020) ....................................................................................... 20 

7 Sammanfattande resultat .................................................................................................. 23 

8 Avslutande diskussion ...................................................................................................... 24 

9 Referenser......................................................................................................................... 27 



   

 

1 

 

1 Inledning och bakgrund 
I gymnasieskolans ämnesplan för svenska står det att eleverna ska utveckla en förmåga ”att 

läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer” (Skolverket, 

2011). I stort sett samma formuleringar återfinns i föregående ämnesplan, Lpf 94. Det finns 

dock inget svar på vad som faktiskt avses med uttrycket olika tider och kulturer och hur 

undervisningen om detta är tänkt att bedrivas. 

 

Vi som skriver detta arbete är blivande svensklärare, och vi är själva skolade i en västerländsk 

litteraturtradition. Litteraturvetenskapliga studier innebär, oavsett hållning, att man måste 

förhålla sig till det som kan kallas för den västerländska litterära kanon, med allt från Homeros 

till Franz Kafka. Hur ska man då förstå ämnesplanens inte så självklara formulering olika tider 

och kulturer? Är den europeiska renässansen, eller den tyska romantiken exempel på andra 

kulturer, trots att de så historiskt uppenbart är knutna till dagens västerländska kultur? Eller är 

världskulturer en rättare tolkning?  

 

Sverige är idag en del av en alltmer globaliserad värld. Inte minst tar sig detta uttryck i skolan, 

där en stor andel av eleverna har en annan bakgrund än en europeisk eller svensk. Det är därför 

intressant att undersöka svenskämnets representation av litteratur och författare utanför de 

europeiska gränserna. Denna studie undersöker hur detta tar sig uttryck i läromedel. 

 

Under våra praktikperioder i gymnasieskolan har vi i de litteraturläromedel vi kommit i kontakt 

med noterat att den icke-västerländska litteraturen ges ett försvinnande litet utrymme. I de flesta 

litteraturläromedel är däremot den västerländska litteraturen skildrad genom en tydlig 

epokindelning, företrädesvis från antiken till modernismen. Dessa epokindelningar ger ett 

helhetsperspektiv, som vid sidan av den litterära utvecklingen också visar på centrala historiska 

händelser, vetenskapliga landvinningar och rådande estetiska ideal. Mot denna idéhistoriska 

fond beskrivs den litteratur som är kopplad till den aktuella epoken. Den icke västerländska 

litteratur som presenteras i detta sammanhang, tycks närmast utgöra en parentes, eller en 

kontrast till den helhet som utgör den västerländska litteraturtraditionen. På detta sätt har vi 

noterat att en viss typ av kunskap framställs och premieras, och att denna typ av kunskap tycks 

tillskrivas ett högt värde. 

 

För att förstå denna relation tar den här studien bland annat stöd i Michel Foucaults syn på 

kunskap och makt, och Pierre Bourdieus teorier om symboliskt och kulturellt kapital. 

 

Mot bakgrund av detta undersöker denna studie framställningen av icke-västerländsk litteratur 

i läromedel för svenskämnet i gymnasiet. I vilken utsträckning beskrivs icke-västerländsk 

litteratur, vilken kunskap är det som förmedlas, och vad är det som tillskrivs värde? Det är några 

av de frågor som den här studien vill besvara. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Den här studien har som syfte att undersöka framställningen av icke-västerländsk litteratur i tre 

läromedel för svenskundervisningen i gymnasieskolan. 

 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

• I vilken utsträckning beskrivs icke-västerländsk litteratur? 

• Vilken kunskap presenteras och vad tillskrivs värde? 
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3 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet redogör vi för den tidigare forskning som bedrivits inom fältet samt vilka 

teoretiska utgångspunkter som är av intresse för denna studie. Valet att redogöra för detta i ett 

gemensamt kapitel föreföll naturligt då en stor del av de teoretiska begrepp som uppsatsen avser 

att använda härrör från den tidigare forskningen på området. 

3.1 Läromedel och reproduktion 

Läromedels kunskapsförmedling har studerats i olika sammanhang. I sin avhandling om 

läroböcker inom samhällskunskap undersöker Wicke (2019) hur demokrati och medborgarskap 

framställs. Wicke ger en bakgrund till tidigare läromedelsstudier och menar att det idag har 

skett ett skifte i hur man ser på läroböcker. Tidig läromedelsforskning intresserade sig för 

kunskap som en objektiv beskrivning av verkligheten, eller snarare för hur läroböcker lyckades 

förmedla denna påstått möjliga objektiva bild. Fram till 1991 fanns det en statlig 

granskningsverksamhet vars uppgift var att undersöka just denna ”sanningsenlighet” (se bl.a. 

Johnsson Harrie, 2009). Wicke hävdar istället, utifrån sin forskningsöversikt, att den kunskap 

som förmedlas i läroböcker är performativ, i meningen att kunskap inte är någonting som är 

utan något som görs (se t.ex. Butler, 2005). Böckerna presenterar ”specifika perspektiv på 

samhället som har uppnått hegemoniell status”, alltså inte en allmängiltig sanning (Wicke, 

2019, s. 35). Performativitet intresserar sig därför för hur kunskap förmedlas, inte om den är 

riktig (Wicke, 2019). Performativitet lägger fokus på det sociala i kunskapsförmedling, i den 

meningen att kunskapandet är en aktiv handling. I vår studie åsyftas den kunskap som 

läromedelsutgivare förmedlar, inte hur denna kunskap används och förmedlas i klassrummet. 

 

Wicke (2019) återger ett flertal studier inom forskningsområdet som ger prov på hur 

informationen i läroböcker färgas av den kontext som böckerna ingår i. Detta synliggörs bl.a. i 

de betydelser som särskilda ord eller begrepp ges. Ordet medborgare beskrivs t.ex. som 

individualiserade entreprenörer i näringslivsorienterade läromedel i samhällskunskap, men får 

en helt annan innebörd i böcker med nära anknytning till fackföreningar. I dessa framgår det att 

medborgare istället ”vill förbättra den gemensamma tillvaron genom kollektiv handling och 

delaktighet”, skriver Wicke (2019, s. 28). 

 

Läromedel har en reproducerande funktion, vilket hänger ihop med hur kunskap enligt det 

performativa perspektivet är något som görs och skapas, och som Wicke (2019) ovan visar är 

starkt beroende av den kontext de är producerade i. Läromedel befäster dominerande normer 

och legitimerar olika intressegruppers maktpositioner (se Foucault i avsnitt 3.2), förklarar 

Wicke (2019) med hänvisning till Selander (2003) och Mannheim (1964). I denna process 

uppstår vad Wicke kallar för selektivt vetande – ett bestämt urval av kunskap som reproduceras 

och framställs som obestridligt självklar, helt enkelt som allmän kunskap (s. 19–20). 

 

Exempel på detta ser vi bland annat i Kamalis (2006) undersökning av gymnasieskolans 

religionsböcker. Islam och hinduism, till skillnad från kristendomens europeiskhet, målas där 

upp som främmande religioner tillhörande ”de andra”, vilket Kamali menar reproducerar en ”vi 
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och dem”-distinktion med rötter i Europas koloniala historia. Här reproduceras normer om ”den 

goda kristendomen”, som andra religioner ständigt beskrivs i förhållande till. Läromedlen för 

vidare en enligt Kamali kristocentrisk och västcentrisk världsbild och utövar Bourdieus och 

Passerons (1990, refererad i Kamali, 2006) s.k. symboliska våld. Kamali beskriver det som ett 

”kulturellt tvång” som ”utövas på alla elever och disciplinerar dem i ett givet tänkande om hur 

världen och omvärlden är beskaffad” (s. 94). 

 

Ajagán-Lester (2000) undersöker vilken bild som ges av afrikaner i svenska pedagogiska texter. 

I linje med Wickes (2019) selektiva vetande redogör han för läromedlens selektiva funktion. I 

reproduktionen av kunskap görs ett urval av innehåll – en process som ”accentuerar somliga 

världsåskådningar och eliminerar andra”, och på så sätt fastslår den ”rätta” kunskapen (Ajagán-

Lester, 2000, s. 24). Denna rätta kunskap kan bl.a. utgöras av det urval av kulturella produkter 

som presenteras i skolböcker (Ajagán-Lester, s. 24). Dessa kulturella produkter likställer vi med 

den litteratur som inkluderas i uppsatsens material. 

 

När man talar om hegemonier diskuterar man inte sällan också normer. I denna 

forskningsöversikt förtjänar därför bl.a. Martinsson (2014) att nämnas. Hon redogör för normer 

inom utbildning och ger exempel på hur europeisk litteratur och film, t.ex. Tintin i Kongo, 

upprepar normer och ”gör världen vit” (s. 119). Även Martinsson och Reimers (2014) diskuterar 

normer. När de klargör begreppet norm utgår de från Foucault (1976/2002) och Butler (1993, 

2004), och betonar att normer aldrig går att förstå utan dess motsats: det ”normala” existerar 

aldrig utan idéer om det avvikande och sämre ”icke-normala” (s. 10). Just detta 

motsatsförhållande åskådliggör Said (1993) vad gäller västvärldens föreställningar om Öst, 

vilket beskrivs närmre i avsnitt 3.3. Normer återger inte verkligheten som den är beskaffad, 

skriver Martinsson och Reimers (2014): ”Normer är inte representativa, de avspeglar inte givna 

grupper, utan de gör [vår kursivering] dessa grupper” (s. 120). När normer blir en del av skolans 

styrdokument, t.ex. läroplanen, materialiseras och stabiliseras dem – de befästs i en performativ 

process, förklarar Martinsson och Reimers (s. 16). Om texters performativitet kan vi även läsa 

om hos t.ex. Wicke (2019), beskrivet ovan. I denna uppsats behandlas i första hand tillskrivna 

värden (se Bourdieu, avsnitt 3.2) i materialet, inte normer. Normer fungerar, till skillnad från 

värden, istället som en outtalad referensram ”som världen tolkas genom” (Thornberg, 2020, s. 

26). 

3.2 Kunskap och makt 

Den franske filosofen Michel Foucaults synliggörande av kunskapens maktdimension är kanske 

den röda tråden hos både Wicke, Ajagán-Lester, Martinsson och Reimers. Att kunskap, hur den 

än manifesteras, i läromedel, som text eller som talat språk har en reproducerande och 

performativ dimension är något som tydligt går att knyta till Foucaults syn på kunskap och 

makt. 

 

Foucaults arkeologiska och genealogiska forskning om diskurser är en vanlig utgångspunkt när 

maktdimensioner ska undersökas och avtäckas. Om dessa dimensioner skriver Bergström och 

Boréus (2017). Den förstnämnda kan på ett förenklat sätt översättas till: vad som är möjligt att 

veta under en specifik historisk epok, och den sistnämnda: hur det i samtida kontexter kan 
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spåras ”släktskapslinjer” mellan förgreningar i utsagor och praktiker som möjliggör en eller 

flera diskurser (Bergström & Boréus, 2017, s. 359). I bägge angreppssätten spårar Foucault 

olika (diskursiva) praktiker och relationer mellan utsagor för att kartlägga diskurser. En 

diskursiv praktik kan på ett förenklat sätt förstås som ”så här gör vi inom diskursen”. På det 

sättet fokuserar Foucaults diskursdefinition både på vad som kunde sägas/vetas då (historiskt), 

hur synen på vad som kan sägas/vetas har förändrats, samt vad som är möjligt att säga/veta 

inom ramen för diskursen nu (s. 359). Flera av Foucaults klassiska verk som Vansinnets historia 

(1983) och Övervakning och straff (1987) bygger på den arkeologiska och genealogiska synen 

på diskurser, och kan på ett förenklat sätt ses som den diskursanalytiska grund som brukar 

förknippas med Foucault. 

 

Bergström och Boréus (2017) definierar Foucaults diskurssyn som ”ett regelsystem som 

legitimerar vissa kunskaper men inte andra” (s. 358). Diskursen pekar ut ”vilka som har rätt att 

uttala sig med auktoritet”, och visar därigenom den dimension som finns mellan kunskap och 

makt (s. 358). Kunskap innebär för Foucault företrädelsevis etablerad kunskap, det vill säga, 

kunskaper som anses vara förgivettagna ”sanningar”, eller som Wicke (2019) menar utifrån det 

performativa perspektivet, utsagor som nått en ”hegemoniell” status vid en given tidpunkt. 

Denna process skapar enligt Foucault utestängningsmekanismer, som drivs på av den 

etablerade kunskapen (Bergström & Boréus, 2017, s. 361). Genom att något definieras som 

”förbjudet”, anses som ”sjukt” eller anses vara ”tradition och/eller inte tradition” så skapas och 

legitimeras dessa utestängningsmekanismer (s. 361). 

 

Som vi tolkar Foucaults begrepp, kan den etablerade kunskapen också vara implicit till sin 

karaktär. Vad som sägs, men vad som inte sägs, blir då av lika stor vikt för att kunna avtäcka 

vissa maktrelationer. Detta synsätt ser vi också som tydligt sammankopplat till vad Wicke 

(2019) benämner som selektivt vetande och Martinsson och Reimers (2014) performativa syn 

på hur normer materialiseras, i deras fall i en läroplan, men i vårt fall i litteraturläromedel. 

  

Foucaults syn på den etablerade kunskapens utestängningsmekanismer kommer i den här 

uppsatsen att tillämpas i förhållande till vilken kunskap som presenteras, och vad som tillskrivs 

värde i beskrivningen av icke-västerländska författarskap. Den forskning som här presenterats, 

i kombination med Foucaults syn på den etablerade kunskapens maktdimensioner, utgör ett 

fruktbart perspektiv när de utsagor som görs (och inte görs) i de valda läromedlen analyseras. 

3.3 Symboliskt och kulturellt kapital 

Vad som tillskrivs värde kan kopplas till Pierre Bourdieus idéer om symboliskt kapital. Detta 

kapital är en slags tillgång eller resurs som inom ett visst område tillerkänns värde, förklarar 

Broady (1998a). Broady (1998b) skriver att det symboliska kapitalet ”åtnjuter tilltro, aktning, 

anseende, renommé, prestige, det vill säga igenkännes och erkännes” (s. 6). Till exempel kan 

en civilingenjörsutbildning vara attraktiv i näringslivet, men inom humaniora vara betydelselös 

(1998a, s. 13). Förklaringen till detta är att näringsidkare är verksamma i ett annat fält än 

humanister. Broady (1998a) definierar begreppet fält som ”ett system av relationer mellan 

positioner besatta av människor och institutioner som strider om något för dem gemensamt” (s. 

11). Som vi tolkar Broady och Bourdieu är fältet på detta sätt dynamiskt, dvs. att det är 
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relationerna inom fältet som reglerar hur fältet bäst ska tolkas, förstås och definieras. Därför 

innefattar fältet en konkurrens mellan de individer som är verksamma inom fältet – en strid om 

vilka uppfattningar och värden som ska vara gällande. Inom litteraturens fält kan det t.ex. 

handla om ”rätten att döma om litterär kvalitet” (Broady, 1998a, s. 14). 

  

Inom olika fält är olika former av kapital värdefulla. Ett särskilt symboliskt kapital är det 

kulturella kapitalet som i korthet innebär att vara ”kulturellt kunnig”. Detta kunnande innefattar 

bl.a. kultiverat språk och litteraturkännedom, något som enligt Broady tillerkänns värde inte 

bara inom särskilda fält utan erkännes av hela samhället (1998b, s. 7). 

 

Bourdieus sätt att se på kunskap som kulturellt kapital jämställs i den här uppsatsen med sådan 

kunskap som kan tillskrivas värde. Läroböcker tillskriver en viss sorts kunskap värde, och den 

värdedimensionen likställs här med att den kunskapen erkänns inom det aktuella fältet. I vårt 

fall utgörs detta fält av en litteraturvetenskapligt grundad svensklärardiskurs. Urvalet av 

litteratur i läroböcker inom svenskämnet är ett urval av vad som anses som ”rätt” kunskap. Här 

tillskrivs kunskapen ett värde som läsarna måste uppfatta som särskilt viktigt. På detta sätt 

reproducerar läromedel en viss typ av kulturellt kapital. 

3.4 Postkolonial teori 

Den kanske mest tongivande kritikern av västvärldens förhållande till ”övriga världen” är 

litteraturforskaren Edward W. Said (se t.ex. de los Reyes, u.å.). Från ett postkolonialt 

perspektiv, som det idag kallas, redogör Said för vad han benämner som orientalism. I sin bok 

med samma namn (1993) förklarar Said hur bl.a. ett helt akademiskt fält växt fram som en följd 

av de vitas kolonisering och imperiebyggande. 

 

Orientalister studerar och beskriver Orienten, dvs. Österlandet, men återger inte Orienten som 

den är. Orientalism kan tvärtom förklaras som Västerlandets bild eller idé om Orienten som 

något annat, en ”motidé” (Said, 1993, s. 3). Orientaler (Orientens befolkning) anses rentav 

oförmögna att beskriva sig själva, vilket därför blivit en västerländsk uppgift utförd genom 

generaliseringar (s. 300). Denna uppfattning menar Said har spridits och stärkts med hjälp av 

historiska kulturella politiska verk, dvs. via litteratur (s. 4). Maktförhållandet uppenbarar sig i 

en orientalistisk diskurs, och Said använder Foucaults arkeologiska diskursförståelse i sin 

analys för att ”förstå den enormt systematiska disciplin med vilken den europeiska kulturen 

lyckades styra […] Orienten” (s. 5). 

 

Said (1993) visar på vilket sätt Europa skapat en generaliserad bild av den icke-västerländska 

världen – en föreställning som kommit att bli den dominerande och vedertagna. Utifrån detta 

perspektiv undersöker uppsatsen vilken bild samtida framställningar, i utbildningssyfte och 

därmed i reproducerande syfte, skapar av den icke-västerländska litteraturen. 
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4 Metod och material 
För att besvara studiens frågeställningar delas analysen in i tre steg. Först görs en kvantitativ 

innehållsanalys av de olika läromedlen, detta för att få en frekvens på hur fördelningen mellan 

västerländska och icke-västerländska författare ser ut. Efter det följer en fördjupad analys av 

innehållet, en kvalitativ innehållsanalys där syftet är att titta på vilken kunskap som förmedlas 

om de olika författarskapen och vilket värde som där tillskrivs. Studien avslutas med en 

resultatsammanfattning och en slutdiskussion av det uppvisade resultatet. 

4.1 Kvantitativ metod 

Vill man inom textanalys undersöka förekomsten av ett särskilt fenomen eller en företeelse är 

ett tillvägagångssätt att kvantifiera innehållet i ett textmaterial, i en så kallad kvantitativ 

innehållsanalys. Olika saker kan räknas eller mätas – allt från specifika ord till särskilda 

värderingar. Detta redogör Bergström och Boréus (2017) för. De skriver att metoden är effektiv 

bland annat när man analyserar ”uppmärksamhet för ett visst ämne [författarnas kursivering]” 

(s. 52), vilket denna studie syftar till att göra. Vad som ska kvantifieras bestäms av ett så kallat 

kodschema som tas fram inför analysen, och de företeelser som mäts kallas kodningsenheter (s. 

54, 55). För att få en övergripande bild av den icke-västerländska litteraturens plats i 

gymnasieskolans litteraturundervisning har innehållet i läroboksmaterialet kvantifierats. 

 

Analysens kodningsenheter avgränsades till författarskap. Här gjordes sedan en distinktion 

mellan västerländska författarskap och icke-västerländska författarskap, i syfte att klargöra hur 

stor andel av materialet som utgjordes av ej västerländska författare. Analysen utgick från de 

tre läromedlens avslutande register i vilka antal nedtecknade författare räknades: västerländska 

författare, icke-västerländska författare och det totala antalet författare. Därefter jämfördes de 

båda kategorierna av författare med varandra. På så vis kunde förekomsten av icke-

västerländska författarskap ses i relation till de västerländska och dess andel av materialets 

innehåll kunde klargöras. Analysen begränsades helt till författare nämnda i böckernas register 

och de enstaka författarskap som kan påträffas utan hänvisning i registret bortsågs från i 

enlighet med studiens avgränsning. En annorlunda distinktion skulle inte påverka resultatet 

nämnvärt. 

4.2 Avgränsning 

Med författarskap avses en människa som skrivit litteratur. Här är det viktigt att betona just en 

människa – rörelser och författargrupper har inte inkluderats eftersom det medför en risk att 

samma författare nämns dubbelt. Definitionens människa innebär att endast verkliga personer 

tagits med, inte fiktiva eller mytologiska individer (som eventuellt skrivit litteratur). En klar 

definition av litteratur är svårt att ge, men med ordvalet avses i huvudsak skönlitterära, 

filosofiska och vetenskapliga texter. En person som skriver romaner skulle av många anses som 

en typisk författare, medan en akademiker som givit ut flera avhandlingar nog snarare skulle 

beskrivas som en forskare än som en författare. Ändå inkluderas båda i studiens kvantitativa 

innehållsanalys, medan exempelvis reportrar som nämns i materialet inte medräknats. Ibland 

har det alltså varit svårt att avgöra huruvida en omnämnd person ska ha en plats i det kvantitativa 
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resultatet eller inte, avgränsningen ger trots det en god och täckande överblick av innehållet. 

För ett ”grovt mått på skillnaden” spelar avvikelser mindre roll (Bergström & Boréus, 2017, s. 

58). 

 

Vad som är västerländskt och icke-västerländskt kräver också en närmre förklaring. 

”Västerlandet” beskrivs i Svensk ordbok (2021) åsyfta ”den europeiska kulturens 

utbredningsområde, dvs. äv. t.ex. Amerika”. Den europeiska kulturen anses alltså inte 

uteslutande producerad i Europa, utan såväl Amerika som Australien får ingå i begreppet. 

Möjligen skulle man kunna säga att Västerlandet utgörs av Europa och de delar av världen som 

nu domineras av en ursprungligen europeisk – koloniserande – befolkning, åtminstone i 

kulturell mening. 

 

Bloom (1994) förespråkar en litterär kanon. Han redogör för vilka författare han menar bör ingå 

i en västerländsk kanon, och bland dessa ser vi t.ex. amerikanska författare som Walt Whitman 

och Emily Dickinson. Det finns alltså en uppfattning av att västerländsk, eller rentav europeisk, 

litteratur inte är begränsad till Europa. Även den ryska författaren Lev Tolstoj ser Bloom (1994) 

som västerländsk, vilket gör det västerländska än mer komplext. Rysk litteratur tycks 

tillerkännas högt värde och anses västerländskt, vilket vi också erfarit både i vår egen utbildning 

och i vår undervisning. Denna värderande och också normerande litteratursyn återkommer i 

studiens avslutande diskussion, men i undersökningen har ryska författare låtits ingå i det 

västerländska facket. Avgränsningen har dock inneburit att vissa författare som av många 

möjligen skulle uppfattas som västerländska har analyserats som icke-västerländska. Till 

exempel utgår studien från att litteratur från Sydamerika är icke-västerländsk, och därmed även 

västerländskt uppmärksammade författare (se bl.a. Bloom, 1994) som argentinska Jorge Luis 

Borges. Författare som förvisso växt upp i ett land utanför Europa, men vars föräldrar var 

europeiska kolonisatörer, räknas som västerländska. 

 

Som icke-västerländskt räknas således den litteratur som inte ingår i den ovan definierade 

västerländska kulturtraditionen. Förenklat kan man uttrycka det som att författare från 

världsdelar utanför Europa, Australien och norra Amerika (med undantag för Ryssland) i denna 

studie analyseras som icke-västerländska. Detta innebär mer eller mindre att undersökningen 

inriktar sig på representationen av litteratur från Syd- och Centralamerika, Asien (däribland 

Mellanöstern) och Afrika. 

 

Vi kan inte veta i vilken utsträckning och hur lärare använder sig av de analyserade läromedlen 

i sin undervisning, eller hur elever tillägnar sig kunskapen i materialet.  Det är tänkbart att 

lärare, som en del av ett litterärt fält (se avsnitt 3.3), problematiserar innehållet. Lärare kan ha 

olika uppfattningar, erfarenheter och syn på den litteratur de undervisar om och därigenom 

påverkas innehållet i undervisningen. En sådan undersökning skulle kräva t.ex. observationer 

eller intervjuer. Vår studie är istället avgränsad till vilken kunskap som förmedlas och vad som 

tillskrivs värde i litteraturläromedlen. Det bör också noteras att undersökningen endast gör 

anspråk på att analysera de författarskap som ingår i materialet. Vi kan inte uttala oss om hur 

väl mängden icke-västerländsk litteratur i de analyserade läromedlen representerar världens 

totala omfång. 
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4.3 Materialets urval 

Studien analyserar innehållet i tre olika läroböcker för gymnasieskolan: 

 

• Källan: svenska för gymnasieskolan, kurs A och B. Litteraturhistoria, utgiven av 

Bonnier utbildning, 1998 

• Tidevarv: Litteraturbok B, utgiven av Almqvist & Wiksell, 2004 

• Svenska impulser 2, utgiven av Sanoma utbildning, 2020 

 

I syfte att utreda just svenskämnets litteraturinnehåll har tre läromedel som är tydligt 

litteraturorienterade valts att undersöka. Både Källan och Tidevarv behandlar uteslutande 

litteraturhistoria. De ingår båda i varsin läromedelserie där andra böcker i serien behandlar 

svenskämnets andra innehåll (t.ex. språkbruk) och kurser. Svenska impulser 2 ingår i en annan 

serie och beskriver inte enbart litteratur, men litteraturhistoria är dess huvudsakliga fokus. Detta 

beror på att Svenska impulser 2 är avsedd för kursen Svenska 2, som till stor del består av 

litteraturundervisning. Detta var något som togs hänsyn till i urvalsprocessen – alla läroböcker 

är skrivna för den litteraturinriktade kursen Svenska 2 (Svenska impulser 2) eller för den 

föregående och motsvarande kursen Svenska B (Källan och Tidevarv). 

 

Att Källan och Tidevarv är avsedda för Svenska B och inte Svenska 2 beror på att de utgår från 

den föregående läroplanen, Lpf 94. Svenska impulser 2 är skriven utifrån dagens gällande 

läroplan, Gy11. Detta beror på att böckerna gavs ut vid olika tidpunkter – en annan aspekt i 

urvalsprocessen. För att åskådliggöra en eventuell förändring över tid vad gäller den 

litteratursyn som förmedlas i skolan valdes material från tre olika decennier. Källan gavs ut 

1998, Tidevarv gavs ut 2004 och Svenska impulser 2 (3:e uppl.) är från 2020. Ett ännu större 

tidsspann skulle sannolikt visa en ganska stor förändring, men studiens huvudsyfte är inte att 

undersöka en större historisk utveckling utan att undersöka vad som förmedlas idag. Därför har 

ett läromedel från 90-talet, ett från 00-talet och ett från 20-talet valts. Alla tre läroböcker har 

dessutom påträffats under våra praktikperioder i gymnasieskolan, varför det är tänkbart att 

studiens material faktiskt används bland svensklärare och därmed når elever. 

4.4 Kvalitativ analys av det kvantifierade innehållet 

Eftersom resultatet av det kvantifierade innehållet enbart ger en frekvens på i vilken omfattning 

icke-västerländska författare omnämns i läromedlen kommer det i en separat analysdel (avsnitt 

6) mer konkret undersökas vilken typ av kunskap som framställs och vad som tillskrivs värde 

hos de icke-västerländska författarskapen. Här görs en kvalitativt inriktad innehållsanalys (se 

t.ex. Hsieh & Shannon, 2005) utifrån studiens frågeställningar och teoretiska bakgrund.  De 

begrepp som redogjorts för i teori- och forskningsöversikten kommer i denna kvalitativa 

analysdel att fungera som en form av heuristiska ledstänger, som vägleder tolkningen av 

studiens material. Centralt för tolkningsprocessen är alltså Wickes, Foucaults, Bourdieus, 

Ajagán-Lesters och Saids idéer och förklaringsmodeller om selektion, värde och diskurs, 

presenterade i avsnitt 3. Undersökningens kodningsenheter – författarskap – är desamma i 

studiens kvalitativa innehållsanalys som i den kvantitativa.
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5 Kvantitativ innehållsanalys 
I detta avsnitt presenteras vad en kvantifiering av materialet gav för utfall. Inledningsvis återges 

analyserna av respektive lärobok, och därefter följer en diskuterande sammanställning av alla 

tre läromedel. Innehållsanalysen utgår från de avgränsningar som beskrivs i avsnitt 4. 

5.1 Det kvantifierade innehållet 

Den kvantitativa studien gav olika variabelvärden som ställdes mot varandra, vad gäller 

omnämnda författarskap. Nedan sammanfattas analysens data, som sedan förtydligas med 

grafiska figurer. 

 

I Källan nämns sammanlagt 569 författare i materialet, varav 16 st är icke-västerländska. Dessa 

utgör därför 2,8 procent av materialet, medan västerländska står för resterande 97,2 procent 

(553 av 569 st). 

 

I Tidevarv finns 351 författare återgivna. 13 st av dessa är icke-västerländska, dvs. 3,7 procent 

av materialet. 96,3 procent är således västerländska (338 av 351 st). 

 

I Svenska impulser 2 nämns 191 författare, av vilka 4 st inte är västerländska. Detta innebär att 

2,1 procent av författarna i Svenska impulser 2 är icke-västerländska, medan västerländska 

utgör 97,9 procent (187 av 191 st). 

 

De fyra efterföljande avsnitten redovisar ovanstående utfall i format som är lättare att uttyda 

och som ger en klarare bild av resultatet. Här presenteras datan från respektive material i 

stapeldiagram och i tabellform. Avsnitt 5.1.1 behandlar Källan, 5.1.2 återger Tidevarv och i 

5.1.3 läggs resultatet från Svenska impulser 2 fram. Avsnitt 5.1.4 innefattar en tabell över alla 

tre läromedel.  
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5.1.1 Diagram över Källan (1998) 
 

 
 Figur 1. Diagram som illustrerar icke-västerländsk litteraturs omfattning i läroboken Källan. 

 

5.1.2 Diagram över Tidevarv (2004) 
 

 
 Figur 2. Diagram som illustrerar icke-västerländsk litteraturs omfattning i läroboken Tidevarv. 

5
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T O T A L T  A N T A L  FÖR F A T T A R E I C K E - VÄ S T E R LÄN D S K A  FÖR F A T T A R E

KÄLLAN: SVENSKA FÖR GYMNASIESKOLAN, KURS A OCH B. 
LITTERATURHISTORIA
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T O T A L T  A N T A L  FÖR F A T T A R E I C K E - VÄ S T E R LÄN D S K A  FÖR F A T T A R E

TIDEVARV: LITTERATURBOK B
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5.1.3 Diagram över Svenska impulser 2 (2020) 
 

 
 Figur 3. Diagram som illustrerar icke-västerländsk litteraturs omfattning i läroboken Svenska impulser 2. 

 

5.1.4 Tabell över det fullständiga materialet 

 

 

 
Källan (1998) 

Samtliga författare Västerländska Icke-västerländska 
 

Antal 569 st 553 st 16 st 

Andel av materialet – 97,2 % 2,8 % 

Tidevarv (2004)    

Antal 351 st 338 st 13 st 

Andel av materialet – 96,3 % 3,7 % 

Svenska impulser 2 (2020)    

Antal 191 st 187 st 4 st 

Andel av materialet – 97,9 % 2,1 % 

 Tabell 1. I tabellen syns fördelningen av icke-västerländska och västerländska författare i läroböckerna Källan, 
 Tidevarv och Svenska impulser 2. 
 

5.2 Sammanställning och kommentarer till resultatet 

Av analysen framgår det tydligt att västerländsk litteratur utgör en uppenbar majoritet av 

innehållet. Detta gäller för hela materialet, dvs. för alla tre läroböcker. I varken Källan, Tidevarv 

eller Svenska impulser 2 överstiger den icke-västerländska representationen 5 procent av 

innehållet, vilket måste betraktas som anmärkningsvärt eftersom kursen som böckerna är 

1
9

1

4

T O T A L T  A N T A L  FÖR F A T T A R E I C K E - VÄ S T E R LÄN D S K A  FÖR F A T T A R E

SVENSKA IMPULSER 2
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avsedda för uttryckligen fordrar ”internationella […] författarskap” i kursinnehållet och 

”skönlitteratur från olika tider och kulturer” (Skolverket, 2011). 

 

Det läromedel som inkluderar minst antal författare (vad gäller båda kategorier), Svenska 

impulser 2, inkluderar också färre icke-västerländska författare än de andra två böckerna – både 

till antal och procentuellt. Källan, med sitt betydligt större omfång, innehåller en större andel 

icke-västerländska författare än Svenska impulser 2, men mindre än Tidevarv. Tidevarvs 

författaromfång är nästan dubbelt så stort som Svenska impulser 2 och nästan hälften så stort 

som Källans (trots att antalet icke-västerländska författare är nästan detsamma). Tidevarv 

inrymmer studiens största andel icke-västerländska författarskap. 

 

Antar man att resultatet tillsammans kan ge en bild av icke-västerländsk litteraturs 

representation i gymnasieundervisningen, eller kanske att det kan ses som ett stickprov på 

vilken kunskap som litteraturläromedel förmedlar, är det intressant att undersöka materialets 

sammanlagda utfall. Totalt behandlar studiens alla tre läroböcker 1111 författarskap. Av dessa 

är 1078 st västerländska författare och 33 st icke-västerländska. Detta tydliggörs i figur 4 och 

tabell 4 nedan. 

 

 
 Figur 4. Diagram som illustrerar icke-västerländsk litteraturs totala omfattning i studiens material. 

 

 

Sammanlagt material Samtliga författare Västerländska Icke-västerländska 

Antal 1111 st 1078 st 33 st 

Andel av materialet – 97 % 3 % 

 Tabell 2. I tabellen syns fördelningen av icke-västerländska och västerländska författare i studiens hela 
 material. 

1
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T O T A L T  A N T A L  FÖR F A T T A R E I C K E - VÄ S T E R LÄN D S K A  FÖR F A T T A R E

SAMMANLAGT MATERIAL
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Av resultatet som presenteras i figur 4 och tabell 4 ovan kan man konstatera att icke-

västerländsk litteratur är klart underrepresenterad i läromedel för gymnasiets svenskämne. 

Åtminstone pekar denna studies material på det, och det är sannolikt så att liknande resultat 

skulle påträffas i en likadan undersökning av ett annat material. 

 

Värt att kommentera är analysens begränsning till författarskap som indikation på 

litteraturrepresentation. I flera fall är författare, icke-västerländska som västerländska, endast 

omnämnda och kanske presenterade tillsammans med bara ett av deras verk (eller inget alls). 

Somliga författare tilldelas flera sidor text, medan andra omtalas i förbigående i ett textstycke 

om ett annat ämne. Om antal omnämnda böcker skulle vara kodningsenhet i analysen tyder 

mycket på att icke-västerländsk litteratur skulle få en alltmer undanskymd roll. En översiktlig 

genomgång av materialet visar att de icke-västerländska författarna varken presenteras på flera 

sidor eller med flera av sina verk, vilket innebär att deras utrymme i läromedlen är begränsat. 

Motsatt förhållande råder för de västerländska författarna, vars sidomfång erbjuder större 

möjligheter att återge dess producerade litteratur. Med detta sagt är det långt ifrån omöjligt att 

den icke-västerländska litteraturens omfattning i materialet skulle vara betydligt lägre om 

innehållsanalysen utförts inom andra metodologiska ramar. 

5.3 Det icke-västerländska innehållet 

Samtliga icke-västerländska författare som inkluderas i studiens material redovisas nedan, i tre 

olika uppställningar för respektive lärobok. Med författarnamnet följer också en kort 

beskrivning av dess härkomst och vilket utrymme eller funktion de tilldelats i boken. 

 

I Källan (1998) påträffas följande ej västerländska författare: 

 

• Isabel Allende 

Chilensk författare. Beskrivs i två 

kortare stycken. 

• Miguel Ángel Asturias 

Författare från Guatemala. 

Beskrivs i ett kortare stycke. 

• Jorge Luis Borges 

Argentinsk författare. Beskrivs i 

ett kortare stycke. 

• Enheduanna 

Prinsessa och diktare i det gamla 

Mesopotamien. Beskrivs i ett 

kortare stycke. 

• Gabriel García Márquez 

Författare från Columbia. 

Beskrivs i ett stycke och i en 

bildtext bredvid bild på honom. 

• Nadine Gordimer 

Sydafrikansk författare. Nämns 

endast. 

• Kālidāsa 

Indisk författare. Beskrivs i ett 

kortare stycke. 

• Anna Komnena 

Prinsessa, historiker och 

författare i Konstantinopel (i 

dagens Turkiet). Beskrivs i ett 

stycke. 

• Naguib Mahfouz 

Egyptisk författare. Nämns 

endast. 

• Pablo Neruda 

Författare från Chile. Beskrivs i 

ett längre stycke. 

• Kensaburo Oe 

Författare från Japan. Endast 

omnämnd på två ställen. 

• Salman Rushdie 

Författare från Indien. Endast 

omnämnd i samband med 

beskrivningar av hur Svenska 

Akademien förhållit sig till hans 

omtvistade bok. 

• Wole Soyinka 

Nigerisk författare. Nämns 

endast. 
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• Mario Vargas Llosa 

Peruansk författare. Beskrivs i ett 

kortare stycke. 

• Derek Walcott 

Författare från Saint Lucia. 

Beskrivs i ett kortare stycke. 

• Zarathustra 

Persisk profet. Beskrivs i ett 

stycke. 

 

I Tidevarv (2004) påträffas följande ej västerländska författare: 

 

• Miguel Ángel Asturias 

Författare från Guatemala. Beskrivs i ett 

kortare stycke och omnämns när en annan 

författare beskrivs. 

• Fatime Behros 

Iransk författare. Endast omnämnd som 

hastigast. 
• Jorge Luis Borges 

Argentinsk författare. Beskrivs i ett längre 

stycke. 

• Hama Dostan 

Författare från Irak. Han och hans bok 

beskrivs i ett längre stycke. 

• Carlos Fuentes 

Peruansk författare. Nämns kort 

tillsammans med boken han skrivit. 

• Mahatma Gandhi 

Indisk självständighetsaktivist (som 

dessutom skrivit böcker, dock ej nämnda i 

materialet). Endast omnämnd i ett 

textstycke om författaren Lev Tolstoj. 

• Nadine Gordimer 

Sydafrikansk författare. Beskrivs i ett 

stycke. 

• Giséle Halimi 

Författare från Tunisien. Beskrivs i ett 

längre stycke. 

• Li Li 

Poet från Kina. Beskrivs kort tillsammans 

med utdrag ur hans diktsamling. 

• Gabriel García Márquez 

Colombiansk författare. Beskrivs i ett 

längre stycke tillsammans med utdrag ur 

Márquez bok och nämns även på annat 

ställe. 

• Salman Rushdie 

Författare från Indien. Endast omnämnd 

som exempel i ett textavsnitt om historiens 

syn på litteratur som hotfull. 

• Mehmed Uzun 

Författare från Turkiet. Han och hans bok 

beskrivs i ett längre stycke. 

• Derek Walcott 

Författare från Saint Lucia. Endast 

omnämnd, mycket kortfattat. 

 

I Svenska impulser 2 (2020) påträffas följande ej västerländska författare: 

 

• Ghassan Kanafani 

Palestinsk författare. Beskrivs i ett stycke. 

• Nelson Mandela 

Sydafrikansk president (som också skrivit 

böcker, dock ej nämnda i materialet). 

Omnämns endast i kort historisk översikt. 

• Ousmane Sembene 

Författare från Senegal. Beskrivs i ett 

längre stycke tillsammans med utdrag från 

Sembenes bok. 

• Murasaki Shikibu 

Japansk författare. Beskrivs i ett stycke 

tillsammans med utdrag ur Shikibus bok 

och omnämns på två andra ställen. 
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6 Fördjupad analys av materialet 
I denna del kommer vi utifrån resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen dyka ner i varje 

läroboks framställning av icke-västerländska författare och icke-västerländsk litteratur. Detta 

sker genom en kvalitativ innehållsanalys mot bakgrund av de presenterade teoretiska 

perspektiven (se avsnitt 4.4). 

 

Analysen kommer framförallt att fokusera på vad som konkret sägs och hur det framställs i det 

aktuella läromedlet, medan mer generella slutsatser relaterade till studiens teoretiska ramverk 

och tidigare forskning kommer att läggas större vikt vid i den avslutande diskussionen. 

 

Vissa av läromedlen innehåller fler icke-västerländska författare än andra och analysen är styrd 

av hur mycket utrymme icke-västerländska författare får i respektive läromedel. Det kan 

innebära att någon författare beskrivs mer översiktligt och någon annan lite mer detaljerat, helt 

enkelt för att källmaterialet inte ger så mycket information att analysera. 

 

Avsnitt 6 delas upp i tre underavsnitt som var för sig behandlar respektive lärobok i uppsatsens 

material. Hänvisningar utan namngiven källa refererar till den lärobok i materialet som i 

avsnittet beskrivs. 

6.1 Källan (1998) 

Källan är tydligt epokindelad med ett kapitel för varje litteraturhistorisk epok. Den är också 

indelad i genrer: en del epik och lyrik, en del dramatik och en (mycket kort del) film. 

 

Den chilenska författaren Isabel Allende presenteras under avsnittsrubriken Några 

sydamerikaner, som förutom Allende även introducerar Gabriel García Márquez från 

Columbia och Mario Vargas Llosa från Peru. Alla tre författare tilldelas ungefär lika stort 

utrymme – ett omfång som i jämförelse motsvarar ungefär en tredjedel (både i mängd text och 

författarantal) av avsnittet Nordisk litteratur i vår tid på föregående sidor. Márquez beskrivs 

som en ”’förtrollad’ berättare” (s. 431) och hans verk, varav ett uttryckligen omnämnt, förklaras 

innehålla magiska scener. Både Vargas Llosa beskrivs som ”[e]n av Latinamerikas främsta 

författare” och Allende som ”den främsta av alla kvinnliga författare” i Sydamerika (s. 431, 

432). Ett urval av båda författarnas verk presenteras och redogörelsen för Vargas Llosa är något 

mer biografiskt inriktad medan Allende snarare beskrivs i förhållande till hennes utgivna 

böcker.  

 

I anslutning till avsnittet om ”några sydamerikaner”, ovan beskrivet, finns en textruta där fem 

andra icke-västerländska författare i materialet omnämns. Rutan innehåller en uppradning av 

icke-västerländska nobelpristagare och den inleds: ”Under de senaste decennierna har 

nobelpristagarna inte bara hämtats från Europa utan även från andra kontinenter och kulturer” 

(s. 432). I textrutan inkluderas författarna Nadine Gordimer från Sydafrika, Wole Soyinka 

från Nigeria, Naguib Mahfouz från Egypten, Derek Walcott från Saint Lucia och Kenzaburo 

Oe från Japan samt fyra författare som inom denna studies avgränsning bedöms som 
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västerländska. För Gordimer, Soyinka och Mahfouz är detta den enda gång de omnämns i 

materialet (och de just omnämns, beskrivs inte). Oe omnämns också i ett stycke om den svenska 

Selma Lagerlöf, där det står att hennes bok varit viktig för honom. Walcotts liv och verk 

beskrivs kort även i ett annat kapitel, där han får representera Västindien under avsnittet 50-tal 

och senare (s. 522). 

 

Under rubriken Krigs- och efterkrigslitteraturen återfinns underavsnittet Latinamerika, i vilket 

Jorge Luis Borges, Pablo Neruda och Miguel Ángel Asturias presenteras. Borges förklaras 

vara grundare av ultraismrörelsen och hans litterära stil beskrivs. Neruda ”anses vara 

Latinamerikas främste i vårt århundrade” (s. 345) och hans både politiska och litterära arbete 

återges. Stycket om Neruda avslutas med att han tilldelats nobelpris i litteratur, och därefter 

presenteras Asturias och hans verk. De textstycken i Källan som berör bysantinska Anna 

Komnena och persiska Zarathustra är förhållandevis långa (båda 27 rader). Båda skildras 

biografiskt, och Komnenas historietexter uppges ha ”bestående värde” (s. 69). Mesopotamiska 

Enheduanna och Kālidāsa från Indien beskrivs i två stycken som är kortare än Komnenas och 

Zarathustras och där verk snarare än biografi står i fokus. Salman Rushdie återges aldrig i 

egenskap av författare, utan endast som ”Salman Rushdieaffären” eller bara ”Rushdieaffären” 

(s. 402, 407). 

 

Totalt inkluderar Källan 16 st icke-västerländska författare, men presenterar 553 st 

västerländska. Vad kan sägas om det ringa antal som faktiskt beskrivs? En intressant iakttagelse 

är att endast en av de icke-västerländska författarna i materialet, Anna Komnena, är omnämnd 

i en avsnittsrubrik. Komnena beskrivs under Anna Komnena – historieskrivare, en rubrik som 

alltså inkluderar hennes namn. Den är dock ganska generell och saklig om man jämför med en 

del av de rubriker som behandlar västerländska författare: Petrarca – sonettens mästare, Georg 

Stiernhielm – den svenska skaldekonstens fader, Hölderlin – en klassiker som ännu påverkar 

lyriken och Maupassant – novellens mästare är några exempel. Resterande icke-västerländska 

författare presenteras alltså utan att bli rubrikomnämnda, vilket säger något om deras utrymme 

i materialet. Vad som utmärker icke-västerländska författarskap tycks i Källan vara just det 

icke-västerländska – alla författare (med undantag för ”Rushdieaffären”) nämns i sammanhang 

där det icke-västerländska alltid påtalas eller noteras. De flesta författares ursprung tydliggörs 

redan i rubrikerna: Allendes, Márquez och Vargas Llosas i Några sydamerikaner; Borges, 

Nerudas och Asturias i Latinamerika; Zarathustras i Iransk-persisk kultur; Enheduannas i Den 

mesopotamiska litteraturen; Kālidāsas i Utomeuropeisk teater och Komnenas i överrubriken 

Bysantinsk kultur och litteratur. Att Gordimer, Soyinka, Mahfouz, Walcott och Oe är ”från 

andra kontinenter och kulturer” (s. 432) beskrivs i textstyckets inledande mening och deras 

födelseländer är dessutom den enda information om dem som lyfts fram, utöver deras namn. 

Det är med andra ord viktigt att poängtera deras ursprung, vilket kan tolkas som att också annan 

litteratur faktiskt kan vara av värde, särskilt i nästan förvånade yttranden som ”[ä]ven 

Guatemala har haft en nobelpristagare” (s. 346). Värderande kan det dessutom uppfattas att 

namnge avsnittet Några sydamerikaner, som om det vore ett mindre viktigt tillägg. Detta blir 

extra påfallande när avsnittet intill (som beskriver en italiensk författare och tillhör samma 

huvudavsnitt) givits rubriken Sofistikerad mordgåta med filosofiska förtecken. På samma spår 
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kan den intilliggande textrutan med Gordimer, Soyinka, Mahfouz, Walcott och Oe – avgränsad 

med kantlinjer – upplevas som en utfyllnad, dvs. inte som central kunskap. 

 

En annan författare som tydligt förmedlas som oväsentlig är Rushdie, som inte ens beskrivs 

som individ. Han omtalas som en (negativ) händelse, som ”Rushdieaffären”. Inte heller 

beskrivs denna så kallade ”affär”, utan bara att den ”förmörkade Svenska Akademiens rykte” 

(s. 402). Författaren Salman Rushdie har reducerats och förtingligats till kort och gott ett ”den”. 

Han beskrivs i förhållande till Sverige (västvärlden) – en tendens vi kan se bland icke-

västerländska författare även i studiens andra material (se avsnitt 6.2 och 6.3). 

 

Uppseendeväckande är dessutom en passage där ett mycket nedsättande ord, ”neger”, uttrycks. 

I ett återberättande av en svensk författares novell kallad ”En dansk neger” står det om ”hur 

underligt det är att en neger som talar danska kan stå på Hötorget i 60-talets Stockholm” (s. 

413). Ordvalet – dvs. att i återgivandet inte använda exempelvis det omformulerade ”en svart 

person” – måste ses som en (förmodligen omedveten) legitimering av ordet. Här blir 

läromedlens performativa funktion tydlig: läroboken gör det accepterat att beskriva svarta 

människor på detta sätt. Framställningen måste också ses som en reproduktion av ett europeiskt, 

historiskt och rasistiskt förhållningssätt. Att berättelsen ”säger en del om den tidens nästan 

rörande ovana vid allt främmande” (s. 413) berättar för oss att svarta utgör något främmande 

medan de vitas inskränkthet beskrivs med positivt laddade ord som ”rörande”. 

6.2 Tidevarv (2004) 

Tidevarv är indelad i kapitel efter litteraturhistoriska epoker och tidsperioder. Dessa kapitel 

delas i sin tur upp i avsnitt som ofta redogör för litterära och konstnärliga strömningar såsom 

exempelvis surrealismen. 

 

Under avsnittet Latinamerika och den magiska realismen påträffas Gabriel García Márquez, 

Miguel Ángel Asturias, Carlos Fuentes och Jorge Luis Borges. Här ställs den litterära 

berättarstilen – magisk realism – i centrum, medan författarna i sig mest fungerar som exempel 

på denna stilarts företrädare. Det är egentligen bara Márquez som beskrivs mer biografiskt, 

vilket sannolikt har att göra med att bl.a. hans memoarer presenteras. Beskrivningar av Márquez 

och hans berättarstil och verk utgör majoriteten av avsnittet. Fuentes nämns kort som exempel 

på magisk realism. Detsamma gäller för Asturias, om än något mer utförligt (hans namn syns 

t.ex. i underrubriken). Borges avhandlas i ett längre stycke som följer avsnittets röda tråd om 

författarnas litterära skildringar och handlingen i deras verk. 

 

Turkiska Mehmed Uzuns roman beskrivs i ett långt stycke och avslutas med ett parti som mer 

handlar om Uzun själv. På nästa sida introduceras Nadine Gordimer. Hennes liv får en aning 

större vikt än de andra författarnas, inte bara de böcker hon skrivit. Kontexten inom vilken 

hennes böcker är skrivna beskrivs (rasism i Sydafrika) tillsammans med ett utdrag ur en av 

Gordimers romaner. En annan författare vars liv beskrivs mer utförligt är Giséle Halimi från 

Tunisien. Hennes uppväxt skildras och i fokus står hennes feministiska engagemang. 

Författaren Hama Dostan, från Irak, beskrivs som en ”andraspråksförfattare”. Hans bok Som 

en svart vind och det våld den skildrar återges detaljerat i ett långt stycke. Li Li från Kina 
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presenteras i ett avsnitt som handlar om den svenska Heidenstam, tillsammans med ett utdrag 

ur Lis diktsamling som anspelar på Heidenstam. Lucianska författaren Derek Walcott förklaras 

ha tyckt att svenska Tomas Tranströmer förtjänar Nobelpriset, men beskrivs inte närmre. I ett 

resonemang om hur litteratur i historien haft makt att ideologiskt påverka människor står det att 

”1989, brände fundamentalisterna i Iran Salman Rushdies roman Satansverserna” (s. 12), men 

indiska Salman Rushdie nämns inte vidare. Den iranska författaren Fatime Behros namn 

nämns, men ingenting mer, som ett exempel på ”flera moderna ’andraspråksförfattare’” (s. 

394). Mahatma Gandhi omtalas inte i egenskap av författare utan beskrivs, i ett avsnitt om 

Lev Tolstoj, som ”icke-våldets profet” vid Indiens koloniala självständighetsuppror (s. 237). 

Mer än så sägs inte om honom. 

 

Generellt kan man säga att litteraturen i Tidevarv får större vikt än författarskapen, vilket bl.a. 

görs tydligt i hur främst de konstnärliga och litterära uttrycken beskrivs, inte i lika hög grad 

deras utövare. I materialet omnämns sammanlagt 13 st icke-västerländska författare och 338 st 

västerländska, och sättet på vilket denna minoritet beskrivs är intressant att diskutera. De icke-

västerländska författarskapen framställs nämligen ofta i relation till de västerländska. Exempel 

på detta ser vi bland annat i stycket om Uzun. Den bok han skrivit liknas omedelbart med ett 

västerländskt verk: redan i rubriken till textstycket frågas det om boken kan vara en kurdisk 

Tristan och Isolde-saga? Uzuns roman, I skuggan av en förlorad kärlek, påstås kunna ”erinra 

om en modern variant av berättelsen om Tristan och Isolde” (s. 394), alltså om ett västerländskt 

verk. I beskrivningen av en annan författare, Halimi, uppmärksammas det faktum att hon kände 

de franska Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir. Stycket utvecklas till en beskrivning av 

dessa, västerländska, författare (trots att de skildras i varsitt eget avsnitt i boken) och det står 

att Halimis självbiografiska bok ”ger personliga porträtt av de Beauvoir och Sartre” (s. 361). 

Här uppenbarar sig den västerländska litteraturens högre värde. ”Att hon beundrar sina vänner 

är tydligt”, står det om Halimi (s. 361), och det tycks nästan vara underförstått att de franska 

författarna är högt ansedda och beundransvärda. Det är som om Sartre uppfattas gudalik, som 

ett väsen, när det förklaras att han i ett samtal om Halimis fars död blivit ”[r]iktigt mänsklig” 

(s. 361). Detta kan alltså utgöra exempel på hur det icke-västerländska, här författaren Halimi, 

överskuggas av det västerländska. Dessutom omnämns Li, Walcott och Gandhi endast i avsnitt 

som beskriver västerländska författare – Li i anknytning till Heidenstam, Walcott i anknytning 

till Tranströmer och Gandhi i anslutning till Tolstoj – men särskilt påtagligt blir detta 

förhållande i inledningen till beskrivningen av Borges. Han presenteras som ”Argentinas Kafka 

och Sydamerikas Poe” (s. 451). Borges liknas alltså vid två västerländska författare – i 

formuleringar som antyder en hierarki där det västerländska utgör ideal. Ett likartat förhållande 

kan man uppfatta i kapitlets avslutande stycke, under rubriken Bidrag till världslitteraturen: 

”Förmodligen är den magiska realismen Latinamerikas viktigaste bidrag till världslitteraturen” 

(s. 452). Är det den västerländska (världs)litteraturen som författarna uppges bidra till? Sådan 

kunskapsförmedling kan tänkas reproducera normer om ett västerländskt ideal. 

 

Ur ett postkolonialt perspektiv är det också intressant att stanna upp vid framställningen av 

Dostans roman. I redogörelsen av denna målas en närmast orientalistisk bild upp av Irak, där 

Dostans berättelse utspelar sig. Det står att ”[s]teg för steg förs läsaren in i den kurdiska och 

muslimska världens seder och tankesätt” (s. 391), som om bokens tema (terror, våldtäkt, krig 
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och förtryck) vore vedertagna och allmänt accepterade traditioner bland kurdiskt och muslimskt 

folk. Denna övertygelse förstärks när det förklaras för läsarna att Dostans roman rentav ”lär oss 

mycket om kurder och muslimer” (s. 393). Denna stereotyp – ”det hotfulla Öst” – är en del av 

Saids (1991, s. 300) orientalismteori. Framställningen i materialet närmar sig också en annan 

orientalistisk stereotyp: ”det exotiska Öst” dvs. européernas romantiserade bild av det 

utomeuropeiska (Said, s. 53). Detta ser vi t.ex. när det skrivs att det svenska språket gärna får 

beblanda sig med ett ”poetiskt språk av nästan orientaliskt snitt”, ett språk som påstås visa sig 

i formuleringar som ”Halabja ligger utsträckt ’som en vacker brud med nymålade gator och 

torg’” (s. 393). Att avsnittet om Dostan dessutom rubriceras som Sidospår, dvs. som mindre 

viktigt, kan uppfattas som ett uttryck för den västerländska litteraturens dominerande position 

och den icke-västerländska litteraturens motsatta ställning. 

 

Ser man till Europas koloniserande förflutna är det också intressant hur både Källan från 1998 

och Tidevarv från 2004 beskriver den amerikanska ursprungsbefolkningen. De använder sig av 

det idag nedsättande ordet ”indianer” när de beskriver sydamerikansk litteratur och återger inte 

de så kallade ”indianernas” litteratur, utan litteratur om dem eller litteratur influerad av dem. 

”[I]ndianskt liv” och ”indiansk anknytning” kan det heta (Källan, s. 346) och det förklaras att 

man inspirerats ”av indianernas cirkulära tidsuppfattning” (Tidevarv, s. 449). Detta kan ses som 

exempel på hur västerländska uppfattningar av ”de andra” reproduceras och befästs. ”Indian” 

är en västerländsk benämning, uppkommen i en europeisk ansats att beskriva det tidiga 

Amerikas befolkning (innan de erövrade kontinenten) – ett tecken på att ”Orienten […] saknar 

förmågan att definiera sig själv”, för att låna Saids ord (1993, s. 300). Mot denna kontextuella 

bakgrund kan man se läromedlens karaktärisering av de amerikanska urinvånarna som tecken 

på än idag reproducerade stereotyper – i detta fall om ursprungsbefolkningen som väsensskilda 

från vita, i andra fall om ”det hotfulla Öst”. 

 

Det är också värt att titta närmre på hur den magiska realismen framställs som ”Latinamerikas 

viktigaste bidrag till världslitteraturen” (Tidevarv, s. 452). Detta påstående är intressant på flera 

plan. Det är en språkhandling som gör något. Här visar sig läromedlens performativa sida: det 

skapar en uppfattning hos läsaren, dvs. eleven. Latinamerikas litterära strömning förklaras vara 

viktig – ett tydligt exempel också på hur litteraturen tillskrivs värde. ”Världslitteraturen” är 

något ansenligt som Latinamerika på ett betydelsefullt sätt bidrar till. Men vad, mer exakt, utgör 

världslitteraturen? Definitionsmässigt bör världens litteratur avses, rimligen all litteratur 

producerad i världen, men så tycks ej vara fallet. Världslitteraturen är ett urval av bidrag där all 

inte platsar – endast värdefull litteratur förtjänar att ingå i begreppet. Om ”världslitteraturen” är 

synonymt med ”den västerländska litteraturen” är det märkligt att låta icke-västerländsk 

litteratur utgöra bidrag, men om världslitteraturen innefattar all världens (värdefulla) litteratur 

kvarstår det faktum att icke-västerländsk litteratur endast representerar 3 % av undersökningens 

material. 

6.3 Svenska impulser 2 (2020) 

I Svenska Impulser 2 är urvalet av icke-västerländska författare begränsat till fyra stycken. 

Läroboken är indelad i epoker från antiken till modernismen, och förutom detta så görs vissa 

epoköverskridande sidospår, i bland annat arbetarlitteratur, dystopier och generationsromaner. 
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Kapitlet Ordens kraft – att läsa och analysera skönlitteratur är en sorts introduktion till 

litteraturbegreppet, dess olika genrer och tolkningsmöjligheter. Den palestinske författaren 

Ghassan Kanafanis verk Tillbaka till Haifa beskrivs kortfattat (6 rader) i relation till 

diskussionen om kontextualisering av skönlitteratur, något förenklat översatt till: litteraturens 

förhållande till det omgivande samhället. Romanen handlar om ett palestinskt par som flyr sitt 

hem under kriget med Israel 1948. När de 20 år senare återvänder till hemmet är det bebott av 

ett judiskt par från Polen. Exemplet är belysande för hur kontextbegreppet kan problematiseras, 

men ingen ytterligare information ges om författaren. Nelson Mandela dyker upp i en liten 

notis i ett kapitel som behandlar generationsromanens kännetecken. Mandela, och slutet på 

Apartheid i Sydafrika, ges tillsammans med Sovjetunionens fall och krigen på Balkan som 

exempel på den politiska tidsanda som rådde under 1990-talet. Den senegalesiske författaren 

Ousmane Sembene beskrivs under temat arbetarlitteratur i andra delar av världen och får en 

hel sida och efterföljande textexempel bifogat från en av sina romaner. Vi får en kort 

genomgång över hans biografi där vi får veta att han under andra världskriget deltog i franska 

armén, och att han efter kriget reste till Frankrike och arbetade som hamnarbetare under många 

år innan han började skriva. Den japanske författaren Murasaki Shikibu, verksam på 900-talet, 

beskrivs som ett jämförande exempel med den höviska litteratur som växte fram i det feodala 

Västeuropa under samma tid. Det lyfts framförallt fram likheter mellan Shikibus roman 

Berättelsen om Genji och de olika varianterna av berättelsen om Tristan och Isolde, som får ses 

som en medeltida klassiker. 

 

Av totalt 191 representerade författare i Svenska Impulser 2 är alltså 4 st icke-västerländska. 

Kan det då sägas något om vilken kunskap som förmedlas, och vad som skulle kunna tillskrivas 

värde i de här korthändiga beskrivningarna? Kring Kanafani är informationen främst relaterad 

till kontexten – dvs. författarens förmodat egna erfarenheter av ockupation och krig. På det 

sättet blir rollen som ögonvittne eller offer för krigets fasor viktigare än rollen som författare. 

Det som tillskrivs värde är alltså den ”verkliga” världen, och det blir snarare den än den litterära 

världen som ställs i relation till hans författargärning. Vad är det då för fel med att tillskriva 

Kanafani en sådan typ av autenticitet? Sett i den litterära backspegeln, har det sedan realismens 

genombrott under 1800-talet pågått en diskussion inom litteraturen om vad som har ansetts högt 

respektive lågt. Detta redogör t.ex. Danius (2013, s. 13) för. Något förenklat kan vi säga att det 

låga kännetecknas av det självupplevda och det materiella, snarare än det andliga eller själsliga. 

Här kan Kanafani i egenskap av att behandla ett (i någon mån) självupplevt litterärt stoff anses 

utgöra den låga genren. Kontexten belyser den uppenbara kontrasten att de västerländska 

författare som beskrivs i Svenska Impulser 2 i högre grad tillskrivs tidlösa litterära teman som 

ex. människans existentiella tomhet. På det sättet blir Kanafani, trots den förmodade goda 

intentionen att problematisera kontextbegreppet, snarare en kontrast till vad som kan anses vara 

”höglitterärt” – han platsar inte in under den parollen. 

 

Den senegalesiske författaren Ousmane Sembene, kan sägas utgöra undantaget som bekräftar 

regeln – här ges det ett tvåsidigt sidutrymme för att beskriva författarens biografi och litterära 

bana. Att denne icke-västerländska författare ges detta utrymme signalerar också att han är 

viktig. Men vad är det då som sägs? Som beskrivits ges, trots en relativt lång utläggning, inte 

särskilt mycket information. Viktiga delar av hans biografi tycks vara att han stridit för franska 
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armén under andra världskriget, och att han sedan flyttat till Frankrike och där påbörjat sin 

författarbana. Sembene presenteras som en senegalesisk författare, men det är banden till 

Frankrike som lyfts fram i hans biografi. En intressant detalj vid sidan om 

författarpresentationen är en liten notis som beskriver ”franska Västafrika”. Det beskrivs som: 

”en sammanslutning av franska kolonier i västra Afrika åren 1895 till 1959. Franska Västafrika 

bestod av nuvarande Mauretanien, Senegal, Mali, Guinea, Elfenbenskusten, Burkina Faso och 

Niger” (s. 382). Här framträder en viktig kontextuell faktor. Och vad som blir än mer intressant 

är hur den (implicit) framställs. Enligt Bergström och Boréus (2017) innebär en nominalisering 

att verbprocesser och adjektiv ersätts av ett substantiv: som i det citerade stycket i ordet 

sammanslutning. Effekten blir att det handlande subjektet förblir dolt. Ordet sammanslutning 

betyder på en lexikal nivå förening, eller ”förening av personer el. av mindre grupper (som i sig 

själva är föreningar)” (”Sammanslutning”, 2021). Lyft till en kontextuell nivå så innebär 

nominalisering ett ”förtingligande” av textens processer, där viktiga aktörer utesluts, och det 

blir då svårare att reda ut orsakssammanhangen (Bergström & Boréus, 2017, s. 284). Sett ur ett 

sådant perspektiv framträder en annan bild av skeendet. Franska Västafrika blir då en politiskt 

administrativ organisation där Frankrike, som den tidens kolonialmakt, bestämde dess 

innebörd. Den övriga informationen som finns i texten framträder då på ett nytt sätt: Sembenes 

anknytning till Frankrike blir mer än bara den händelse eller omständighet som den tidigare 

framställts som. Det kan ses som att textens betydelse utvidgas genom en (implicit) koppling 

till dåtidens franska kolonialism, som ju Sembene i sin dåtida kontext var en del av. 

Nominaliseringen utesluter denna aktör ur sammanhanget, samtidigt som analysen av 

nominaliseringen kastar nytt ljus över den information som framträder som ”neutralt” 

perspektiverad i textstycket. 

 

Likt de övriga två läromedel som analyserats i detta avsnitt ser vi också i Svenska Impulser 2 

hur icke-västerländska författare jämförs med, kontrasteras mot eller kontextualiseras i en 

västerländsk kontext. Lägg exempelvis märke till hur både Shikibus (Svenska impulser 2) och 

Uzuns (Tidevarv) romaner jämförs med den europeiska berättelsen om Tristan och Isolde. 
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7 Sammanfattande resultat  
Den kvantifierade delens sammanslagna resultat visade på en tydlig dominans av västerländska 

författare i de tre läromedel som studien analyserat. Dominansen beskrivs bäst i siffror där de 

västerländska författarna uppgick till ett antal av 1111 stycken, medan de icke-västerländska 

författarna uppgick till en andel av 33 stycken. 

 

Resultatet från den fördjupade analysen visar på ett antal framträdande faktorer. Ett resultat är 

att icke-västerländska författare överlag beskrivs kortfattat. I flera förekommande fall är 

textutrymmet reducerat till mellan 3–6 rader. Om de beskrivs med ett större sidutrymme 

framträder det snarast som någon sorts undantag som bekräftar regeln. 

 

De (minst 1078 st) partier som beskriver västerländsk litteratur förmedlar givetvis en 

västerländsk kunskap, men det gör även de 33 st partier som beskriver icke-västerländsk 

litteratur (även om beskriver i flera fall får ses som ett lite väl generöst ordval). Dessa avsnitt 

återger också det västerländska, om än implicit, eftersom det icke-västerländska återkommande 

beskrivs i förhållande till det västerländska. Den icke-västerländska litteraturen liknas vid, 

jämförs med, kompletterar och vidgar den västerländska. Detta synliggörs på flera ställen i 

materialet, och får som följd att läromedlen förmedlar en bild av den västerländska litteraturen 

som en självklar förebild. 

 

Dessutom visar sig än idag orientalistiska förhållningssätt till det icke-västerländska: 

stereotyper om minoriteter och (kvarlevor av) nedsättande synsätt reproduceras och en 

mystifiering av det icke-västerländska uppenbaras. 

 

Ett ytterligare resultat är att icke-västerländska författare allt som oftast placeras i en 

västerländsk kontext: de dyker upp i beskrivningar som helt enkelt kontextualiserar något annat: 

Salman Rushdie nämns men enbart i förhållande till Svenska Akademien, Derek Walcott 

framträder som en författare som Tomas Tranströmer ansett förtjäna nobelpriset, Gandhi 

beskrivs ur kontexten Lev Tolstoj, och så vidare. 

 

På det sättet blir det allra viktigaste sammantagna resultatet av den här studien att den icke-

västerländska litteraturen inte framställs som en ”egen” litteratur. Analysen visar på att den 

aldrig får stå på egna ben, eller tillskrivas ett värde i sig självt. Värdet tillskrivs alltid i relation 

till, eller i kontrast till den västerländska litteraturen.  
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8 Avslutande diskussion 
Ett av de mer framträdande resultaten i den här studien är att den icke-västerländska litteraturen 

inte framställs som en litteratur av egen kraft. Det går helt enkelt inte att se denna litteratur i en 

kontext skild från den västerländska på det sätt som läromedlen framställer den. Vi behöver 

därför också titta på hur den västerländska litteraturen framställs, vilket det görs ett försök till 

i denna avslutande diskussion. I denna avslutande del avses uppsatsens resultat knytas mer 

generellt till några av de teoretiska begrepp, samt till den tidigare forskning som uppsatsen vilar 

på. 

 

Den här studien har identifierat hur den kunskap som förmedlas och det värde som tillskrivs 

hela tiden vilar på en sorts dubbelhet, eller en ständig beroendeställning: den icke-västerländska 

litteraturen silas genom den (över)representation som utgörs av västerländsk litteratur. Borges 

beskrivs som ”Argentinas svar på Kafka”, icke-västerländska författare benämns som 

”andraspråksförfattare”, och man belyser icke-västerländska författare som sidospår: ”några 

latinamerikaner” eller ”arbetarlitteratur i andra länder”. Tendensen, som visats, är att den icke-

västerländska litteraturen hela tiden jämförs med, kontrasteras mot, eller jämställs med den 

västerländska litteraturen. 

 

Denna dubbelhet framträder i vad som beskrivs och vad som inte beskrivs. För att kunna förstå 

något om det värde som den icke-västerländska litteraturen tillskrivs behöver vi därför också 

förstå något om det värde som den västerländska litteraturen tillskrivs. Nedan problematiseras 

den generella bild som ges av den västerländska litteraturtraditionen i de läromedel som studien 

analyserat. Den bild som här målas upp är den bild som den icke-västerländska litteraturen 

ständigt ställs emot. 

 

I förhållandet mellan västerländsk och icke-västerländsk litteratur framträder en slags outtalad 

(västerländsk) litterär kanon. Denna implicita kanon blir också det fundament mot vilket den 

icke-västerländska litteraturen skildras. Den lista över författare som Bloom (1994) menar 

kännetecknar den västerländska litteraturtraditionen återfinns i samtliga av de läromedel som 

studien analyserat. Men viktigare än så är att själva kanonbegreppet i sig bildar en sorts 

helhetsbild av litteratur som är starkt knuten till den västerländska historien, dess idéer, estetik 

och samhälleliga utveckling. 

 

Denna historiska och samhälleliga utveckling, dess idéer och dess estetik återfinner vi i 

läromedlens beskrivningar av de litterära epokerna. I denna historieskrivning framställs starka 

värden som kännetecknar varje epok: romantikens fokus på känsla och andlighet, renässansens 

intresse för antikens kultur, eller upplysningens förnuftstro, för att nämna några. 

 

Med det sagt blir epokindelningen någonting som inte bara lyfter fram den litteratur som anses 

värdefull, utan den lyfter också fram en bild av vad man med Said i baktanke kan kalla för det 

”västerländska”, eller en konstruktion av det västerländska. Det framträder som en sorts 

helgardering – de historiska fakta, de samhälleliga och vetenskapliga framstegen, de estetiska 

värdena utgör allihop det fundament som litteraturen beskrivs genom. Knutet till en sådan 
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historisk, vetenskaplig och estetisk kontext krävs det i princip att du är en västerländsk författare 

för att kunna kvala in i sammanhanget. Den icke-västerländska litteratur som framställs mot 

denna bakgrund blir i princip per automatik förminskad och diskvalificerad, då det är omöjligt 

att leva upp till de högt ställda historiska och estetiska anspråken. Detta ”västerländska ideal” 

eller den konstsyn som förmedlas i de idéhistoriska och estetiska framställningarna av epokerna 

förstås som en sorts outtalad måttstock för litteraturens framställning. 

 

Denna historiska ”helgardering”, grundad i den västerländska litteraturtraditionen, kan ses som 

ett exempel på Foucaults utestängningsmekanismer. Det blir ett exempel på den makt som följer 

med att något klassas och ses som en tradition. Genom tillskrivandet av traditionen cementeras 

också dess makt, och utestängningsmekanismer uppstår: detta är tradition = västerländsk 

litteraturhistoria, detta är inte tradition = icke-västerländsk litteraturhistoria. Mot den här så att 

säga ”heltäckande” bakgrunden är det svårt att vinna utrymme. Den icke-västerländska 

litteraturen har helt enkelt inte någon offensiv att sätta emot traditionens kraft. 

 

Många skulle nog också hålla med om att flera av de värden som kännetecknar de olika 

epokerna också är starkt knutna till, eller närvarande i, dagens samtida kultur. Sverige som ett 

teknologiskt och till stora delar sekulariserat västerländskt vetenskapssamhälle kan ses mot 

bakgrund av exempelvis upplysningens tro på vetenskapen och det mänskliga förnuftet. Inte 

minst är den svenska skolan en stor del av detta samhälle. På det sättet legitimeras traditionen, 

då dess koppling över tid och rum är tydlig i vår nutida västerländska kontext. På detta sätt visar 

analysen hur den västerländska litteraturen, till skillnad från den icke-västerländska litteraturen, 

framträder med ett ”helhetsperspektiv”. Det finns inga lösa trådar att dra i. Den kunskap som 

förmedlas och det värde som tillskrivs framträder på detta sätt som obestridlig och etablerad 

kunskap. 

 

I linje med det utrymme som den västerländska litteraturen får på bekostnad av den icke-

västerländska, kan man ur traditionen också urskilja en reproducerande funktion. Som 

diskuterats tidigare är inte kunskap något som ”är” utan kunskap bygger på ett ”görande”. I 

ovanstående stycke görs det synligt hur en överordnad föreställning om den västerländska 

litteraturen befästs, och hur denna föreställning reproduceras, eller återskapas, i de tre läromedel 

som den här studien analyserat. Av reproduktionen följer också det som Wicke (2019) och 

Ajagán-Lester (2000) benämner som selektivt vetande och läromedels selektiva funktion. Den 

kunskap som förmedlas framställs som obestridligt självklar men den process som styr urvalet 

förblir dold.    

 

Tidigt i studien definierades begreppet värde genom Bourdieus teori om kulturellt kapital. Att 

den västerländska litteraturen, på bekostnad av den icke-västerländska, får ett sådant stort 

utrymme som studien påvisat kan egentligen bara tolkas som att den tillskrivs ett högt värde 

inom fältet. Hur ser då detta abstrakta fält ut? Inledningsvis diskuterades en sorts 

litteraturvetenskapligt färgad svensklärardiskurs. Denna diskurs bör också ses som en del av 

detta fält. Om diskursbegreppet (enligt Foucault) reglerar vilka kunskaper som legitimeras, och 

vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet, är det också givet att även denna 

svensklärardiskurs skapar utestängningsmekanismer. Det tillskrivna värdet, eller det kulturella 
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kapital som erkänns inom fältet, är på så sätt ett uttryck för den etablerade kunskap som finns 

inom diskursen. Genom att detta tillskrivna värde erkänns av fältet, skapas dessa 

utestängningsmekanismer. Och så länge dessa kunskaper erkänns och tillskrivs detta värde 

reproducerar också de läromedel som analyserats en viss typ av kulturellt kapital. Tendensen 

är lite av en sorts ständig loop – kapitalet hittar alltid en väg så länge värdet av det erkänns. 

 

Vad resultatet som helhet visar på är den etablerade kunskapens makt. Denna maktdimension 

gör sig synlig på flera olika sätt. Inte minst genom det tydliga kvantifierade resultatet, där icke-

västerländska författare utgör 3% av det totala författarurvalet i de olika läromedlen. Denna 

maktdimension syns också i den fördjupade analysen, där mer textnära beskrivningar visar på 

hur icke-västerländska författare konsekvent jämförs med och kontextualiseras mot 

västerländska. Ett annat sätt som synliggör denna maktobalans är hur läromedlen ibland 

exotifierar den icke-västerländska litteraturen. Den blir till representationer av något ”okänt” 

och ”annorlunda” och framställs därmed som en motsats, eller som något avvikande. 

 

Kamali (2006), konstaterade att gymnasieskolans religionsböcker reproducerade både en ”vi 

och dem”-distinktion, men också en norm om ”den goda kristendomen”. På samma sätt ser vi 

hur de läromedel som denna studie har analyserat reproducerar en norm om ”den goda 

västerländska litteraturen”, som övrig litteratur ständigt måste förhålla sig till. 

 

Materialet i denna uppsats har synliggjort hur den etablerade kunskapens makt tar sig uttryck i 

läromedel. 
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