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1. Inledning 
Den latinamerikanska författaren Andrés Neuman påpekar i en intervju i tidskriften Karavan 

att det i dagens kommunikativa samhälle är omöjligt att dela in litteratur efter geografiska 

eller ens kulturella mönster.1 Via Internet, resor, språkstudier och översättningar kan vi ta del 

av all världens litteratur. Författare inspirerar varandra långt över de nationella och 

kontinentala gränserna. I ett mångkulturellt Sverige skulle det därför vara ett misstag att 

undanhålla eleverna kunskap om hela världens litteratur. För att eleverna ska kunna tillägna 

sig den litteratur som produceras i Sverige idag är det nödvändigt att känna till litteratur från 

olika delar av världen varifrån dagens författare hämtat sin inspiration.   

Min erfarenhet är dock att litteraturundervisningen i det svenska utbildningssystemet är 

begränsad till västerländsk litteratur. Under mina år som elev och student har varken 

grundskola, gymnasium, litteraturvetenskap eller lärarutbildning vidgat perspektivet på 

litteratur ur ett globalt eller mångkulturellt perspektiv.  

 

 1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka förekomsten av det jag valt att kalla icke-västerländsk 

litteratur i två kommunala gymnasieskolor i en mellanstor svensk stad. Undersökningen 

baserar på intervjuer av fyra lärare och två skolbibliotekarier samt en genomgång av sex 

centrala läromedel för gymnasieskolans litteraturundervisning.  

Uppsatsens huvudfråga är om eleverna i de undersökta skolorna introduceras för icke-

västerländsk litteratur och i så fall på vilket sätt. Följande frågor ämnar uppsatsen besvara: 

Vad förespråkar kursplanerna i Svenska A och B? Hur påverkar den litterära kanon skolans 

litteraturundervisning? Innehåller läromedlen icke-västerländsk litteratur och hur framställs 

den i så fall? Introducerar lärare och bibliotekarier eleverna för icke-västerländsk litteratur?  

 

 1.2 Metod och material 

Undersökningen baseras på intervjuer av lärare och bibliotekarier samt analyser av sex 

läromedel som används i litteraturstudier på gymnasiet. Undersökningarna kopplas till 

tidigare forskning kring kanon och dess påverkan på litteraturundervisningen samt till 

postkolonial teori utifrån bland annat Edward Said. Jag kommer även att hänvisa till 

Barnängens Världsbiblioteks enkätundersökning från 2002 kring lärares och skolbiblioteks 

behov av icke-västerländsk litteratur.   

                                                 
1 Lilian Fernández Hall, ”Boomens barnbarn står på egna ben”, Karavan 2008/2, Stockholm. 
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Undersökningen inriktas på gymnasieskolans Svenska B-kurs där litteraturstudier utgör 

största delen av kursen. Även om Svenska A främst behandlar det svenska språket kan 

belysande exempel från denna kurs komma att ges för att presentera en så heltäckande bild 

som möjligt av gymnasieelevernas kontakt med icke-västerländsk litteratur i ämnet svenska.  

Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med fyra lärare på två olika skolor. Intervjuerna 

genomfördes enskilt under 45 till 60 minuter vardera på lärarnas arbetsplats. Intervjufrågorna 

berörde lärarnas syn på litteraturstudier, deras uppfattning av de läromedel de använder sig av 

och förekomsten av icke-västerländsk litteratur i litteraturundervisningen.2  

Även bibliotekarierna intervjuades på sin arbetsplats. Då de visade mig runt i biblioteket 

tog dessa intervjuer något längre tid än 60 minuter. Frågorna berörde bibliotekariens dagliga 

arbete tillsammans med lärare och elever, bibliotekariens syn på icke-västerländsk litteratur 

samt bibliotekets utbud av icke-västerländsk litteratur.3 Under samtliga intervjuer förde jag 

anteckningar som sammanfattades för de intervjuade för att se om jag förstått dem korrekt.  

En del intervjufrågor har varit mer strukturerade och andra mer ostrukturerade.4 De 

ostrukturerade frågorna manade till att göra egna tolkningar. Intervjuerna såg därför inte exakt 

likadana ut, frågorna kom inte nödvändigtvis i samma ordning och fokus låg på olika delar i 

de olika intervjuerna. Intervjuer med låg standardisering kan ses som en fördel då de som 

intervjuats får lyfta fram det som de anser vara viktigast, men en nackdel då intervjuerna inte 

är helt jämförbara. Informationen vilar på lärarnas och bibliotekariernas ord, och då de uttalar 

sig utifrån sin profession har deras ord inte ifrågasatts. Någon observation har ej gjorts för att 

se vilken litteratur som används under lektionerna och någon statistik har ingalunda förts över 

bibliotekets bestånd över icke-västerländsk litteratur. 

De läromedel som lärarna sade sig använda har här lyfts fram och analyserats. Det 

resulterade i sex olika läromedel varav ett är en antologi; De litterära epokerna – en översikt, 

Den levande litteraturen, Bok-och-webb Svenska B, Svenska spår 1 och Svenska spår samt 

Levande texter. Läromedlen har undersökts i ett övergripande perspektiv där jag via 

innehållsförteckning och rubriker sökt efter förekomsten av icke-västerländsk litteratur. 

Skumläsning av läromedlen har också skett för att se om verk eller författare förekommer 

utan att de omnämns i register eller rubriker. Närläsning har gjorts av de stycken som berört 

icke-västerländsk litteratur samt av de stycken som sägs behandla världen för att se hur icke-

västerländska författare och kulturer framställs.  

                                                 
2 Se bilaga 1.  
3 Se bilaga 2.  
4 Se Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2005).  
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Resultatet av min undersökning kan inte anses omfatta alla Sveriges kommunala 

gymnasieskolor. Inte heller kan intervjusvaren spegla respektive skolas syn på litteratur. 

Intervjuerna visar de enskilda lärarnas och bibliotekariernas syn på och tankar om icke-

västerländsk litteratur. Lärare, gymnasieprogram och elevgrupp har stor betydelse för 

utformningen av undervisningen. Genom att förankra min undersökning i tidigare forskning 

har jag ändock kunnat se generella mönster som präglar litteraturundervisningen.  

 

1.3 Begreppen västerländsk och icke-västerländsk  

Begreppen västerländsk och icke-västerländsk är återkommande i uppsatsen. Dessa begrepp 

är dock på intet sätt problemfria. För det första är definitionen av begreppen inte helt enkla 

eller entydiga. För det andra speglar begreppen en världsbild som är långt ifrån objektiv.  

Poststrukturalister menar att språket skapar hierarkier i samhället.5 Att använda sig av 

begreppen västerländsk kontra icke-västerländsk visar hur man ser på världen. De två 

begreppen står i motsats till varandra. Antingen så är något västerländskt eller så är det inte 

det. Man utgår ifrån det västerländska – det vill säga normen – och jämför allt annat med 

detta. I en dikotomi som denna framställs ofta den ena parten som något positivt och den 

andra som något negativt. Det västerländska har ofta stått för upplyst, modernt och rationellt 

medan det icke-västerländska har setts som mystiskt, föråldrat och irrationellt. Postkolonial 

teori syftar bland annat till att undersöka och redogöra för hur väst framställt öst genom att 

utmåla ”den andre” som annorlunda.6  

Att använda mer precisa uttryck som arabisk eller afrikansk litteratur gör uppsatsen 

svårläst då flera benämningar måste användas istället för en. Det är heller inte oproblematiskt 

att dela in litteratur utifrån olika kontinenter, nationer eller kulturer. Andrés Neuman hävdar 

att det inte finns någon latinamerikansk litteratur.7 Han menar att kontinenten är en 

sammansättning av olika länder, traditioner, politiska och ekonomiska system samt sociala 

omständigheter som alla skiljer sig radikalt åt. Neuman säger att man i dagens 

kommunikationssamhälle inte heller kan dela in litteratur i nationella egendomar. Eriksson, 

Eriksson Baaz och Thörn påpekar att det inte finns någon homogen kultur.8 Även om det 

tidigare funnits tämligen stabila kulturella samhällen har dessa i och med globaliseringen 

börjat upplösas.  
                                                 
5 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz och Håkan Thörn, ”En introduktion till postkolonial teori” i 
Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället (Nora: Nya 
doxa, 2005), s. 17-18. 
6 Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn (2005).  
7 Fernández Hall (2008).  
8 Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn (2005), s. 40.  
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Att dela in världen i öst och väst är således ingen enkel uppgift. Begreppens innebörd skiljer 

sig åt beroende på om vi talar om geografiska, ekonomiska, kulturella eller sociala perspektiv. 

USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland brukar dock oftast räknas till det västerländska 

området. Enligt Norstedts svenska ordbok räknas alla kulturer med europeiskt ursprung till 

den västerländska gemenskapen.9 Nationalencyklopedin benämner västerlandet, eller 

Occidenten, som ”Europa och västra halvklotet, särskilt i kulturellt avseende”.10 Ulf Jansson 

skriver i läromedlet Den levande litteraturen att kulturen i Syd- och Centralamerika 

framförallt är spansk, det vill säga europeisk.11 Enligt dessa tre källor räknas således Latin- 

och Centralamerika som västerländska.12 Detta stämmer kanske främst in på länder som 

Argentina och Chile där stora delar av befolkningen härstammar från de europeiska 

invandrarna. I länder som Bolivia och Ecuador där majoriteten av befolkningen inte ens har 

spanska som sitt modersmål är situationen en annan. Här spelar ursprungsbefolkningen med 

dess kulturer ännu en stark roll. Det kan också konstateras att den europeiska kulturen i 

Latinamerika främst genomsyrar de högre samhällsklasserna. Eriksson, Eriksson Baaz och 

Thörn hänvisar till Homi Bhabha och skriver att vi bör se kulturer som föränderliga, i ständigt 

omskapande processer utan centrum.13 Latinamerika är ett mycket bra exempel på detta. 

Kontinentens invånare kan inte sägas ha anammat enbart den precolombianska eller den 

europeiska kulturen. De har snarare bildat ett flertal nya kulturer som ständigt förändras och 

omvandlas.  

Jag har trots dess problematiska konnotationer valt att använda mig av begreppen 

västerländsk kontra icke-västerländsk. Jag har valt att definiera icke-västerländsk litteratur 

som litteratur från Syd- och Centralamerika, Asien, Afrika och Mellanöstern. Därtill har jag 

valt att räkna litteratur skriven av ursprungsbefolkningarna i Nordamerika, Europa och 

Australien som icke-västerländska. Detta beror på de koloniala strukturernas ännu starka 

påverkan på ländernas sociala struktur och status. Författare som fötts i icke-västerländska 

länder, men växt upp enligt den västerländska kulturen räknas som västerländska, till exempel 

Camus. Ryska författare, som länge har haft en stark ställning inom den västerländska kanon 

och i litteraturhandböcker, räknas till västerländsk litteratur.14 Detta inte minst för att 

                                                 
9 Svensk Ordbok, (Stockholm: Norstedt, 3e upplagan 1999).  
10 Nationalencyklopedin, (Höganäs: Bra böcker, 1996). 
11 Ulf Jansson, Den levande litteraturen (Stockholm: Liber, 2002), s. 346. 
12 Jmf. http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterlandet (20.11.2008). 
13 Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn (2005), s. 43.  
14 Se t.ex. Lennart Breitholtz (red.), Västerlandets litteraturhistoria. Del II. Från upplysning till 1960-talet 
(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1969). 
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Ryssland innan Sovjetunionens tid hade en stark ställning och ett nära utbyte med Västeuropa, 

däribland Frankrike. 

 Via intervjuer och diskussioner har det dock visat sig att ovanstående tolkning av 

begreppen inte på något sätt är allenarådande. Några av de intervjuade har räknat ryska 

författare samt svenska författare med invandrarbakgrund som icke-västerländska. Jag 

kommer därför att lyfta fram förekomsten av ryska författare och invandrarförfattare för att ge 

en så bred bild som möjligt av förekomsten av icke-västerländsk litteratur på gymnasiet. 

     

 1.4 Disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning som tar upp syfte, metod, begreppen västerländsk och 

icke-västerländsk samt uppsatsens disposition. Därefter följer ett kapitel som behandlar 

kursplanerna i Svenska A och B jämte tidigare relaterad forskning. I avsnitt tre presenteras 

läromedelsanalyser samt intervjuerna med lärarna och skolans bibliotekarier. Varje 

undersökning innehåller referenser till tidigare forskning men även diskussioner och 

slutsatser. En mer övergripande diskussion förs i avsnitt fyra där vi även lyfter blicken mot 

möjliga framtida undersökningar. Slutligen sammanfattas uppsatsens huvuddrag i avsnitt fem. 
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2. Kursplaner och tidigare forskning 
 2.1 Kursplaner i Svenska A och Svenska B 

Svenska A och B är kärnämnen i den svenska gymnasieskolan. Det betyder att alla elever som 

fullföljer ett gymnasieprogram läser dessa kurser. Kurserna behandlar det svenska språket och 

litteraturstudier. Dock står det svenska språket för största delen i Svenska A medan 

litteraturstudierna står för den största delen i Svenska B. Utöver dessa kurser finns även 

Svenska C som är obligatorisk för alla elever som går på det samhällsvetenskapliga 

programmet med inriktning samhällskunskap. Svenska C finns också som valbar kurs.  

För godkänt i Svenska A och B ska eleven bland annat kunna läsa skönlitterära texter 

från olika tider och kulturer, både i sin helhet och i utdrag.15 För godkänt i Svenska B ska 

eleven dessutom ”jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer” 

samt ”ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella 

verk”.16 Kursplanen uppvisar inte någon lista över verk eller författare som ska läsas.  

Vi kan konstatera att kursplanen inte utgör någon begränsning för att icke-västerländsk 

litteratur läses. Den enda anvisning som ges är att eleverna ska få ta del av verk från olika 

kulturer. Eleverna kan således inte endast studera litteratur från till exempel Indien eller 

Frankrike. I avsnitt tre ska vi se hur lärarna tolkar kursplanen och om eleverna får ta del av 

hela världens litteratur eller om undervisningen begränsas till att endast inbegripa de kulturer 

som faller inom ramen för det västerländska. 

 

2.2 Litteraturundervisning i vilket syfte? 

Litteraturundervisning kan ha olika syften. Man kan undervisa om litteratur som ett 

fortbildningsämne. Man kan undervisa i litteratur då man fokuserar på att läsa och analysera 

texter. Slutligen kan man undervisa genom litteratur för att tillägna sig olika färdigheter som 

till exempel språkliga och emotionella eller för att förstå historiska och samhällsrelaterade 

sammanhang. Eftersom litteraturundervisningen kan ha olika syften har detta varit en av 

huvudfrågorna under intervjuerna. 

 

2.3 Den västerländska kanon och dess påverkan på skolan 

Carl Fehrman skriver att all meningsfull litteraturhistoria vilar ”på någon form av 

kanonbildning”.17 Vidare förklarar han att ordet kanon främst har använts för att beteckna de 

                                                 
15 Skolverket, 2000:2; Kursplan Svenska A, Kursplan Svenska B. (6.8.2008.).   
16 Skolverket, 2000:2; Kursplan Svenska B. (6.8.2008.).   
17 Carl Fehrman, Litteraturhistorien i Europaperspektiv, (Lund: Absalon, 1999). 
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gällande heliga skrifterna i den kristna kyrkan. Ordet kommer ursprungligen från grekiskan 

och betyder måttstock eller rättesnöre. Inom litteraturvetenskap används ordet för att beskriva 

de verk som påverkat nya generationer under nya historiska perioder. Här ingår klassiska verk 

som flitigt setts som ovärderliga i litteraturens historia. Det är i jämförelse med dessa böcker 

som andra verk ideligen jämförs och värderas och kanon är därför en kvalitativ jämförelse 

mellan olika verk som placeras på en – västerländsk – estetisk värdeskala.  

Harald Bloom, en av de främsta litteraturkritikerna inom västerländsk litteratur, 

presenterar den västerländska kanon via vad han anser vara 26 representativa författare vars 

originalitet anses göra dem kanoniska.18 Här hittar vi namn som Dante, Shakespeare, Goethe 

och Tolstoy.19 Bloom uppmärksammar Alastair Fowlers teori om gångbara kanoniska 

genrer.20 Enligt Fowler har flera författares storhet och briljans förbisetts på grund av att de 

genrer de skrivit inom aldrig klassats som kanoniska. Samma teori torde kunna appliceras på 

icke-västerländska författare. Utan en koppling till eller influenser från den västerländska 

kulturen finns det få möjligheter att införlivas i den västerländska litterära kanon. Detta märks 

tydligt då tre sydamerikanska författare – Borges, Neruda och Pessoa –  dyker upp i Blooms 

västerländska kanon. Bloom tvivlar inte på författarnas kulturella tillhörighet. De tre 

latinamerikanska författarna benämns som Walt Whitman på spanska och portugisiska och 

deras västerländska influenser och kulturarv lyfts fram.21 Bland annat görs Borges till en 

västerländsk tillhörighet genom sin engelska mor och sin engelska/amerikanska utbildning. 

Borges får äran att ha grundat den latinamerikanska litteraturen,22 utan hänsyn till hans 

föregångare, däribland mayaindianernas skrifter. Författare från geografiska icke-

västerländska länder lyfts fram om deras kulturella arv kan härröras till den västerländska.  

Bloom menar att den västerländska kanon har valt ut sig själv och hävdar att“[a]ll stark 

litterär originalitet blir kanonisk”.23 Han återkommer till detta och menar att författare, 

konstnärer och kompositörer själva bestämmer ”sin kanon genom att slå en bro mellan starka 

föregångare och starka efterträdare”.24 Det är alltså inte litteraturkritiker som bestämmer hur 

kanon ska se ut. Följaktligen avser Bloom att alla texter uppkommer som en reaktion på 

sådant som tidigare skrivits. 

                                                 
18 Harald Bloom, Den västerländska kanon: böcker och skola för eviga tider (Eslöv: Symposion, 2000). 
19 De resterande författarna är Chaucer, Cervantes, Montaigne, Molière, Milton, Austen, Wordsworth, Whitman, 
Dr Johnson, Dickinson, Dickens, Eliot, Ibsen, Freud, Proust, Joyce, Woolf, Kafka, Borges, Neruda, Pessoa och 
Beckett. (Observera även att endast två av dessa författare är kvinnor.)   
20 Bloom (2000), s. 33.  
21 Bloom (2000), s. 516. 
22 Bloom (2000), s. 517. 
23 Bloom (2000), s. 38. 
24 Bloom (2000), s. 578. 
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Lars Brink skriver att den litterära kanon är manlig, vit och västerländsk och att den 

påverkar så väl universitetsutbildningen som skolkanon.25 Pia Huss påpekar i det 

Pedagogiska magasinet att skolornas val av litteratur styrs av den västerländska litterära 

kanon.26 Utifrån Huss och Brinks iakttagelser kan vi således förvänta oss att den litteratur 

som läses i skolan är begränsad till västerländsk litteratur och att icke-västerländsk litteratur 

lyser med sin frånvaro. 

  

 2.4 Vi och De – Postkolonial teori 

Den postkoloniala teorin utgår från att kolonialtiden ännu inte är över.27 Ekonomiskt och 

kulturellt präglar den alltjämt världen. Dess påverkan gäller inte endast de forna koloniala 

staterna utan även det kulturella identitetsskapandet i västvärlden. Människan skapar sin 

identitet genom att identifiera sig med sådant som står utanför henne själv. Hon kan 

identifiera sig med andra individer och kollektiva strukturer som nation, kultur och kön. 

Europas identitet har skapats genom en binär opposition gentemot ”de andra”. Postkolonial 

teori syftar till att medvetandegöra hur västerlandets bild av t.ex. Afrika har skapats för att 

rättfärdiga kolonialmakternas övergrepp. Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana 

Mulinari skriver i boken Maktens (o)lika förklädnader att ”[d]efinitionen av befolkningen i 

Amerika som ’vilda’ och afrikanerna som ’undermåliga barbarer’ var en förutsättning som 

dels legitimerade den nästan totala utrotningen av Amerikas indianer, dels gjorde slavhandeln 

till en grundpelare för den merkantila ekonomin”.28 Likväl menar Molina och de los Reyes att 

även välvilliga exotiseringar av den andra ”effektivt bidrar till att upprätthålla den andras 

underordnade och marginaliserade position”.29  

Edward Said, professor i engelskspråkig litteratur och en av postkolonialismens 

grundare, visar i boken Orientalism hur en falsk bild av Orienten som stillastående och 

oföränderlig har producerats av professorer, tänkare och författare genom tiderna.30 Då 

västerlandet har tagit sig rätten att beskriva österlandet ur ett europeiskt perspektiv har 

                                                 
25 Lars Brink, ”Kanon, karaktärsfostran, kulturarv? Om litteraturundervisningens textkärna” i Kanon och 
tradition. Ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie-, och litteraturundervisning (Högskolan I Gävle, 
Lärarutbildningens skriftserie 2, 1996). 
26 Pia Huss, ”Nya titlar på världens bokhylla”, Pedagogiska magasinet (4/2007). 
27 Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn (2005), s. 34. 
28Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Molinari ”Introduktion – Maktens (o)lika förklädnader” i 
Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige. (Stockholm: Atlas, 2006), s. 16. 
29 Irene, Molina och Paulina de los Reyes ”Kalla mörkret natt! Kön, klass och ras/etnicitet i det postkoloniala 
Sverige” i Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige. (Stockholm: Atlas, 
2006), s. 306-307. 
30 Edward Said, Orientalism (Stockholm: Ordfront, 1978). 
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orientalerna själva inte fått komma till tals.31 Said beskriver hur falska bilder av orientalerna 

har spridits under hundratals år på grund av detta och hur det alltjämt präglar framställningar 

av exempelvis araber i media: “När araben får så stort utrymme att han uppmärksammas är 

det således i form av något negativt”.32  

Said pekar även på hur österländsk skönlitteratur ignoreras:  
Ett av de mest slående dragen hos den amerikanska samhällsvetenskapliga forskningen kring 

Orienten är dess fullständiga undvikande av skönlitteraturen. Man kan läsa igenom mängder av 

expertskrifter om Främre Orienten och aldrig stöta på en enda hänvisning till litteraturen.33

Även om en skönlitterär text inte bör ses som vetenskapliga fakta har människor genom den 

litterära formen en möjlighet att själva komma till tals. Said menar att skönlitteratur mer eller 

mindre förmedlar verkligheten och att denna förbises av västerländska akademiker då den inte 

överensstämmer med de bilder och klichéer som normalt används för att beskriva Orienten. 

Postkolonialismen växte framförallt fram som en reaktion mot indisk kultur- och 

historieskrivning som den framställts av de koloniala historieskrivarna.34 Man ansåg att 

folkets historia ignorerats. Idag framträder olika marginaliserade grupper för att göra sin röst 

hörd, för att skriva om den historia som tidigare skrivits av andra eller ignorerats.35

Sverige är inget undantag när det kommer till koloniala strukturer. de los Reyes, Molina 

och Mulinari menar att den kulturrasism som existerar idag, det att vi tar oss rätten att 

rangordna, värdera och tala om den andra, har sitt ursprung ur kolonialismen och senare de 

rasbiologiska strömningarna på 1900-talet.36 Molina och de los Reyes konstaterar att rasismen 

funnits i Sverige långt innan andra världskriget och att den heller inte försvunnit med den 

samma.37 Aleksandra Ålund beskriver kolonialismens påverkan på följande sätt: 
 Koloniala bilder lever kvar, understöds av moderna former av åtskillnader och karaktärisering av 

människor som kulturellt annorlunda som mer eller mindre värda. Ytterst medverkar dessa bilder 

till att rättfärdiga och upprätthålla ojämlikheter i samhället. Gränsdragningar uttrycks följaktligen 

genom att vissa grupper av människor ges underordnade positioner inte bara på arbetsmarknaden 

utan inom alla viktiga samhällsområden. På så sätt upprätthålls en hierarkisk ordning i samhället 

och det är detta som sociala och kulturella gränser, symboliska och faktiska, handlar om.38

                                                 
31 Said (1978),s. 69. 
32 Said (1978), s. 426. 
33 Said (1978), s. 432. 
34 Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn (2005), s. 16. 
35 Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn (2005), s. 41. 
36 de los Reyes, Molina och Mulinari (2006), s.16-17. 
37 Molina och de los Reyes (2006), s. 295-296. 
38Aleksandra Ålund ”Etnicitet, medborgarskap och gränser” i Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & 
etnicitet i det postkoloniala Sverige. (Stockholm: Atlas, 2006), s. 289. 
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Ålund pekar på att om man förringar rasismens ”förtäckta uttryck i vardagliga relationer och 

avfärdar dessa som ’inte en fråga om rasism’ så skapas förutsättningarna för en legitimering 

av kulturell över- och underordning och social exkludering”.39 Vidare exemplifierar Molina 

och de los Reyes den sociala rangordningen i Sverige där invandrare placeras på en etnisk 

skala med människor från Latinamerika, Asien och Afrika längst ner. Människor rangordnas 

”utifrån den position som deras ursprungsländer har spelat i den koloniala världsordningen”.40

 

 2.5 Barnängens Världsbiblioteks undersökning från 2002 

Barnängens Världsbibliotek undersökte skolors behov av världslitteratur år 2002.41 Med 

världslitteratur menas litteratur från Asien, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern. Syftet var 

att se hur pass väl skolorna har internationaliserats och i vilken utsträckning gymnasieelever 

läser världslitteratur samt se vad lärare och skolbibliotek har för tillgång till och behov av 

världslitteratur. I undersökningen tittade man på kursplaner och läroplanen, vilket utrymme 

världslitteraturen får i undervisningen samt bibliotekens bestånd. Informationen från lärare 

och bibliotekarier samlades in via enkäter. 20 procent, 49 svensklärare och 37 bibliotekarier, 

av de tillfrågade deltog i undersökningen. 

Resultatet visar en negativ bild av förekomsten av världslitteraturen. Sju lärare svarar att 

de inte läser världslitteratur med eleverna, 24 stycken att de behandlar det ytligt inom kursen 

och 17 stycken att det ingår i olika fördjupningsarbeten. Alla lärare utom två vill läsa mer 

världslitteratur, bland annat för att stärka invandrareleverna och bearbeta fördomar, men 

majoriteten menar att det är svårt att få ungdomar att läsa överhuvudtaget. 60 procent av 

lärarna sade sig sakna referenslitteratur, läromedel och skönlitteratur samt kunskap om icke-

västerländsk litteratur. 40 procent av lärarna framhöll att skolbiblioteket har ett stort utbud, att 

bibliotekarien är påläst och att de använder sig av tidskriften Karavan. Bibliotekarierna 

stärker bilden genom att påvisa att varken lärare eller elever efterfrågar världslitteratur.  

Hur det ser ut idag, sex år senare i ett par gymnasieskolor i en svensk mellanstor stad, 

undersöks i följande kapitel.  

 

 

 

 

                                                 
39 Ålund (2006), s. 289.  
40 Molina och de los Reyes (2006): s.314.  
41 http://www.macondo.nu/pdf/VLslutrapport2.pdf (21.10.2008) 
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3. Undersökning 
3.1 Läromedelsanalys 

En lärobok är inte objektiv, utan en produkt av det samhälle den framställts i. Luis Ajagán-

Lester skriver att läroboken ”tystar, eliminerar några värderingar och kunskaper, och 

accentuerar somliga världsåskådningar och kulturella traditioner”.42 Vi ska därför titta 

närmare på de läromedel som används av de lärare jag intervjuat. De är sex till antalet varav 

en är en antologi; De litterära epokerna – en översikt, Den levande litteraturen, Bok-och-

webb Svenska B, Svenska spår 1 och Svenska spår samt Levande texter. Syftet med 

undersökningen är som tidigare framgått att se om läromedlen tar upp icke-västerländsk 

litteratur och i så fall på vilket sätt.  

    

3.1.1 De litterära epokerna - en översikt43

De litterära epokerna – en översikt är ett häfte på 32 sidor och beskrivs som en introduktion 

till, repetition av och/eller en sammanfattning av litteraturhistorien. Den sägs vara lämplig 

som “det enda kronologiska inslaget i en annars tematisk undervisning” (baksidestexten). Den 

kronologiska dispositionen går från antiken fram till våra dagar. Trots att det står att det är en 

sammanfattning av litteraturhistorien påpekas det att häftet “utgår från den europeiska 

litteratur som mest direkt har påverkat den svenska” (baksidestexten). I inledningen kan vi 

läsa att framställningen framför allt handlar om den europeiska litteraturen men att detta inte 

betyder ”att det inte har skrivits betydelsefull litteratur i andra världsdelar” (s.2).  

Boken är kronologiskt uppbyggd med epokerna som kapitelindelning. Avsnitten är korta 

och syftar till att ge en inblick i de strömningar som är typiska för varje epok. I slutet av häftet 

finns en överskådlig sammanställning av epokerna med årtal, nyckelord, några utvalda 

författare och verk samt händelser i samhället och världen. Under 1900-talet finns inga 

namngiva författare eller verk med motiveringen att det finns så många. De händelser och 

förändringar i samhället och världen som lyfts fram behandlar främst Europa eller sådant som 

har utgångspunkt från européernas perspektiv. Här kan vi därför läsa om hur den geografiska 

världsbilden får ritas om i och med “upptäcktsresorna” till Amerika. Eleverna uppmanas i 

slutet av häftet att lägga till mer information kring epokerna, t.ex. sådant som berör världen 
                                                 
42 Luis Ajagán-Lester, ”Text och etnicitet – en diskussion om texter och etnisk självförståelse” i Textanalys 
(Lund: Studentlitteratur, 1999).  
43 Ylva Eresund Rosing & Susanne Nilsson, De litterära epokerna – en översikt (Stockholm: Liber, 2005). I 
fortsättningen görs sidhänvisningar till detta läromedel löpande i texten inom parantes. 
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utanför Europa (s.31). Läromedelsförfattarnas rubrik ”samhället och världen” inkluderar 

således inte de världsdelar som inte heter Europa.  

Om vi tittar närmare på epokerna kan vi se att det är europeisk litteratur och litterära 

strömningar som dominerar, liksom man klargjort i inledningen av boken. Inslag av icke-

västerländsk litteratur dyker endast upp under antiken, i en underrubrik kallad ”De äldsta 

texterna” (s.3-4). Man berättar här om kilskriften och nämner en icke-namngiven 

skapelseberättelse samt Gilgamesh.  

Tilläggas bör att häftet är väldigt kortfattat och att de västerländska författarna inte 

heller får mycket utrymme. Många författare nämns enbart vid namn och i bästa fall 

presenteras något av deras verk. Ingen författare har en egen rubrik. 

 

3.1.2 Den levande litteraturen44

Den levande litteraturen beskrivs som ett läromedel för Svenska A och B med tyngdpunkt på 

modern litteratur samt som “en kronologisk allmän och svensk litteraturhistoria för 

gymnasieskolan” (baksidstexten). Läromedlet börjar med den antika litterära epoken och 

fortsätter via Europas medeltid, renässansen och klassicismen till upplysningen, romantiken, 

realismen och naturalismen. Efterföljande kapitel behandlar Norden efter 1830, 

omvälvningarnas decennier, manligt, kvinnligt och jämlikt samt vår tid och samtida berättare.  

Det är först i det sista kapitlet som vi skymtar två icke-västerländska författare; Gabriel 

García Márquez från Colombia och Wole Soyinka från Nigeria. Här presenteras även den 

turkiska författaren Yasar Kemal. Från och med realismen gör de ryska författarna sig 

gällande; Tolstoj, Dostojevskij, Tjechov, Gorkij och Majakowskij.  

Gabriel García Márquez är den icke-västerländska författaren som får mest utrymme i 

Den levande litteraturen, men hans namn har stavats fel i 50 procent av fallen. García 

Márquez får ensam representera den latinamerikanska litteraturen och detta komprimeras till 

att handla om magisk realism. Jansson beskriver den magiska realismens som en blandning av 

spansk kultur och indianska föreställningar om världen (s.346).45  

García Márquez roman Hundra år av ensamhet sägs vara en skildring av en typisk 

latinamerikansk bys våldsamma historia. Verket, som har spridits över hela världen, 

uppmärksammas av Jansson för dess historiska värde och inte för dess litterära kvaliteter. När 

Jansson pekar på att romanen har ett större symboliskt värde syftar han på att hela 

kontinentens historia kan sammanpressas i den lilla byns historia.  

                                                 
44 Ulf Jansson (2002). I fortsättningen görs sidhänvisningar till detta läromedel löpande i texten inom parantes. 
45 Ingen förklaring ges om vad som menas med indianska föreställningar eller vad den spanska kulturen innebär.  
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Afrika har, precis som Latinamerika, en enda representant; Wole Soyinka. Han beskrivs 

som Afrikas röst, en given nobelpristagare då han skriver på engelska och är den “som bäst 

lyckas fånga det säregna och tragiska i kontinentens situation” (s.349). Soyinka beskrivs som 

en universitetsprofessor “som förenar sin västerländska bildning med sitt afrikanska ursprung. 

I hans berättelser spelar andar, demoner och gudar en framträdande roll” (s.349). Jansson 

skriver att Soyinka menar att “man aldrig kan skilja på den nutida afrikanska kulturen från 

dess mytiska källor” (s.350). Detta är ett försök att låta författaren själv få komma till tals men 

någon källhänvisning ges inte. Läromedelsförfattaren skriver att det bästa med Soyinka, för en 

västerländsk läsare, är att man får ”träda in i något som liknar en fantasivärld” (s.350).    

Turkiets representant Yasar Kemal, som på grund av landsflykt bott i bland annat 

Sverige, får utrymme i läroboken. Fyra titlar nämns varav en beskrivs mer ingående. Jansson 

skriver att spridningen av Kemals böcker främst beror på översättningar och kringvandrande 

trubadurer vilka sägs vara källan till varför hans böcker blivit så populära i Turkiet då även 

analfabeter har kunnat ta del av berättelserna.     

Tre västerländska författare får med varsitt verk ge en bild av Afrika och Asien; Joseph 

Conrads Mörkrets hjärta, Bertolt Brechts Den goda människan från Sezuab och Herman 

Hesses Siddharta . Conrad skriver om kolonialismens mörka sida i det innersta av Afrika, 

Brecht använder sig av en kinesisk saga och Hesses verk behandlar indisk religiös mystik.   

Inför varje kapitel behandlas den aktuella epokens historiska milstolpar. Således kan vi 

bland annat läsa att “[s]tormakterna upptäcker nya kontinenter och anlägger kolonier” i 

kapitlet om 1500- och 1600-talets litterära epoker (s.63). Om omvälvningarnas decennier kan 

vi läsa följande: “Första världskriget förändrar Europa. Den trygga förvissningen om att leva i 

en civilisation, som är överlägsen barbariet på andra kontinenter, får sig en knäck” (s.227). 

 

3.1.3 Levande texter46

Levande texter är en antologi för gymnasiala utbildningar och hör ihop med läromedlet Den 

levande litteraturen. Jag har undersökt den andra upplagan som utökats med 27 texter.  

Antologin omfattar ca 500 sidor. Jansson skriver att urvalet i en antologi är begränsat, 

men förklarar inte vad som påverkat urvalet (s.3). Antologin är indelad i kapitel efter 

litteraturhistoriens epoker. Här hittar vi författare från antikens Homeros till våra dagars Ulf 

Lundell. Därefter följer ett för den aktuella upplagan nytt kapitel med temastudier. Boken 

                                                 
46 Ulf Jansson, Levande texter (Stockholm: Liber, 1998, andra upplagan). I fortsättningen görs sidhänvisningar 
till detta läromedel löpande i texten inom parantes. 
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avslutas med ett kapitel med instuderingsfrågor kopplade till läromedlet Den levande 

litteraturen.47  

Antologin inleder med antiken och fortsätter med den europeiska medeltiden som bland 

annat behandlar isländska sagor och svenska landskapslagar. Under renässansen och 

klassicismen hittar vi Shakespeare och Wivallius. Så fortsätter det framåt; västerländska och 

svenska författare. Den ryska författaren Dostojevskij dyker upp under kapitlet realism och 

naturalism och hans landsman Majakovskij återfinns under omvälvningarnas decennier. Här 

finns också Sven Delblancs novell ”Zahak, Zeinab, Golnar” där författaren berättar om sina 

upplevelser efter en resa i Iran. Novellen beskriver en kvinnas liv med de återkommande 

orden arbete, födande och död. I samma kapitel skymtar Yasar Kemal och Gabriel García 

Márquez. Kemal beskrivs som ”en av de stora folkliga berättarna” (s.457) och García 

Márquez magiska realism jämförs med Selma Lagerlöfs sagoliknande inslag.  

I kapitlet ”I vår tid” hittar vi V.S. Naipaul, ”invandraren [från Trinidad och Tobago, 

forna brittisk koloni] som kom till England som ung och efter många års slit och studier blev 

författare med hela världen som ämne och verksamhetsfält” (s.473).       

Kapitlet temastudier innehåller sex sidor med förslag på möjliga teman och hur arbetet 

kan genomföras. Detta följs av en tabell med litteraturförslag inom varje tema. Tabellen är 

indelad i olika epoker och visar på hur man kan få in texter från olika tider i ett och samma 

tema. De författare som finns med i tabellen har presenterats i antologins tidigare kapitel.   

 

3.1.4 Bok-och-webb Svenska B48

Bok-och-webb Svenska B är ett läromedel som innehåller både litteratur- och språkstudier och 

kan således användas som enda läromedel under Svenska B. Boken består av 18 kapitel. Åtta 

av dessa behandlar de litterära epokerna från antiken till modernismen. Ytterligare tre kapitel 

behandlar olika lästeman med textutdrag från skilda författare och tider; ”Ondska”, ”Humor” 

och ”Sverige i förvandling”. Till läroboken finns en antologi med textutdrag från olika epoker 

och en webbplats där eleverna bland annat kan hitta mer information om författare och lyssna 

på ett antal texter.  

Kapitel ett är en introduktion till läromedlet och syftar till att bekanta eleverna med 

boken och kursen. Här kan vi läsa att eleven under studierna i ämnet Svenska B ska tillägna 

                                                 
47 Jansson (2002).  
48 Christina Månberg (red), Bok-och-webb Svenska B (Göteborg: Bok och webb, 2005). I fortsättningen görs 
sidhänvisningar till detta läromedel löpandes i texten inom parantes. 
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sig ”kunskap om viktiga författare, om deras verk och om litterära epoker” (s.7). Vidare står 

det att man ska lära sig att ”jämföra och analysera skönlitterära texter från olika tider” (s.7). 

Det nästföljande kapitlet är uppbyggt kring olika frågor som rör litteratur och 

litteraturstudier. Läromedlet svarar på frågan ”[v]em har valt ut vad jag ska läsa?” (s.17) och 

konstaterar att det inte finns något enkelt svar. Man menar att, även om det är en person som 

skrivit läroboken, så är inte läromedelsförfattaren fri från allmänna åsikter. Han/hon måste 

rätta sig efter kanon och lärarnas kunskaper, annars skulle inte någon använda läroboken. 

Läromedelsförfattare rättar sig efter och därmed återupprättar den litterära kanon.  

Om vi tittar på de följande kapitlen kan vi se att icke-västerländska verk och författare 

lyser med sin frånvaro. Från antiken och fram till modernismen nämns två ryska författare, 

Dostojevskij och Majakovskij. Urvalet av författare och verk förklaras på följande sätt:  
Det har skrivits – och det skrivs förstås fortfarande – mängder av intressant litteratur i Indien och i 

Japan, i Albanien och i Polen, i Yemen, i Senegal och i Chile. Fast tyvärr når den sällan Sverige. 

Vi är som läsare, biobesökare och tv-tittare mest intresserade av det som hör till vår egen 

kulturkrets: Västeuropa och USA. Därför är det mest litteratur från den delen av världen som 

behandlas i den här kursen.49 (s. 19)    

I anslutning till antiken finns ett avsnitt som behandlar litteratur före antiken. Man frågar sig 

om allting verkligen började i antiken och svaret blir nej. Här nämns verk som Gilgamesh och 

Mahbharata samt berättelser från bland annat Tibet, Kina och Egypten. Att man trots allt 

börjar med antiken förklarar man med att de forntida verken inte haft något större inflytande 

på litteraturens utveckling i väst:  
Men det mesta av det som berättades och skrevs ned under forntiden i dessa delar av världen har 

inte haft någon vidare betydelse för litteraturens utveckling i västvärlden. Det är en stor skillnad 

mot den grekiska och romerska litteraturen, som har varit enormt inflytelserik. (s.31)     

I kapitlen med temastudier återfinns ingen icke-västerländsk litteratur. Temat humor har 

underrubriken ”håll koll på humorn i världen”. Trots detta talas det endast om humorn i USA, 

Tyskland, England, Australien, Nya Zeeland och Frankrike. 

 

3.1.5 Svenska spår 150 och Svenska spår51

Svenska spår 1 och Svenska spår är två läroböcker i ämnet svenska på gymnasiet. Den första 

är anpassad till och utformad efter kursplanen i Svenska A, och den andra efter kursplanen i 

                                                 
49 Märk att man talar om kursen Svenska B och inte läromedlet, trots att kursplanen förordar att litteratur från 
olika kulturer läses.  
50 Monica Ahlenius & Annika Leibig, Svenska spår 1 (Stockholm: Bonniers, 2004). Sidhänvisningar görs 
härefter löpande i texten inom parantes. 
51 Monica Ahlenius & Annika Leibig, Svenska spår (Stockholm: Bonniers, 2002). I fortsättningen görs 
sidhänvisningar till detta läromedel löpandes i texten inom parantes. 
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Svenska B. Läroboken är en så kallad allt-i-ett-bok och behandlar både det svenska språket 

och litteraturstudier. Trots att undersökningens fokus ligger på B-kursen har jag valt att även 

analysera Svenska spår 1 eftersom litteraturhistorien börjar här med antiken.   

Svenska spår 1 består av fem kapitel varav två har en stark koppling till litteraturen, men det 

förekommer textutdrag i samtliga kapitel. I inledningen skriver författarna till läromedlet att 

de litterära texterna i boken ”är av två slag: samtida författare och klassiker ur den äldre 

litteraturen” (s.4). Ingen övrig kommentar ges till det urval av texter som gjorts.  

Om vi tittar på innehållsförteckningen kan vi se att ingen icke-västerländsk författare 

nämns vid namn. Dock nämns ett antal svenska författare med invandrarbakgrund som till 

exempel Johannes Anyuru och Alejandro Leiva Wenger, vilka båda har fått bidra med texter.  

Tittar vi närmare på de fem kapitlen hittar vi en icke-västerländsk författare; Isabel 

Allende. Den latinamerikanska författarinnan nämns i kapitlet ”Levande litteratur” i en lista 

över lästips och det är ett av hennes senaste verk, Odjurens stad, som lyfts fram. Det finns 

dock varken någon beskrivning av romanen eller av författaren.  

I kapitlet ”Myternas magi” får eleverna möjlighet att möta myter från icke-västerländska 

kulturer. På fem sidor får de ta del av åtta olika skapelsemyter, återberättade i korta ordalag 

och mer i form av faktatexter än som skönlitteratur. De åtta skapelsemyterna kommer från 

olika folkslag som Ibanfolket i Borneo, Aboriginerna från Australien, Samerna från 

Skandinavien, Cheyennerna från Nordamerika och Vikingarna från Norden. Här finns också 

två skapelsemyter från Mali och det antika Grekland samt Bibelns skapelsemyt. Eleverna 

uppmanas till att fundera kring likheter och skillnader mellan myterna, varför myter skapats 

samt skriva en egen skapelsemyt. Som alternativ uppgift föreslås eleverna läsa fler 

skapelsemyter och det finns även tips på antologier innehållandes myter från hela världen 

(s.211). Det antika Greklands mytologi och litteratur samt fornnordisk litteratur behandlas 

sedan mer ingående i kapitlets resterande 53 sidor.   

 

Svenska spår innehåller fyra kapitel, ”Rötter”, ”Barndom”, ”Längtan” och ”Protest”. Varje 

kapitel inrymmer litteraturstudier. Litteraturen anpassas dels till temat i kapitlet med sakprosa, 

nyare litteratur och filmstudier men presenteras främst i en kronologisk ordning där olika 

litterära epoker lyfts fram. Den kronologiska ordningen börjar vid medeltiden med 

fornnordisk och europeisk litteratur och fortsätter med renässansteater och 1700-talet. Under 

1800-talet behandlas olika litterära epoker som romantiken, realismen och naturalismen. Här 

förekommer också teman i form av rysare, kärlek och äventyr. Det sista kapitlet behandlar 
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1900-talet och dess modernistiska riktningar inom litteratur och konst. Till underrubriken 

”protesten rullar vidare” finner vi fler 1900-tals författare. 

Ett utdrag ur den ryska författaren Vasilij Kamenskijs dikt ”Dekret om planklittertaur, 

om gatumåleri, om balkongmusik, om konstkarnevaler” presenteras i det sista kapitlet som en 

del av den modernistiska konsten. För övrigt kan anmärkas att det inte förekommer något 

utdrag ur vare sig Tolstoj eller Dostojevskij.  

Läromedlet innehåller ett träd över 1900-talsberättare (s. 258-259). Här nämns ett antal 

ryska författare som till exempel Alexander Solsjenitsyn. Här nämns också Mario Vargas 

Llosa och Isabel Allende, Peru, Gabriel García Márquez, Colombia, Wole Soyinka, Nigeria, 

Arundhati Roy, Indien, Nadine Gordimer, Sydafrika och Naquib Mahfouz, Egypten. Det finns 

dock ingen närmare förklaring av dessa författare, eller något utdrag från deras verk. I slutet 

av boken presenteras en lista över 1900-talsförfattare med ett exempel på en skönlitterär text. 

Eleverna uppmanas i anslutning till denna lista att fördjupa sig i en av de nämnda 1900-

talsförfattarna och läsa en roman (s.260-261) och kan därmed på eget initiativ fördjupa sig i 

en icke-västerländsk författare. I listan förekommer dock endast fyra av de tidigare nämnda 

författarna; Allende, García Márquez, Gordimer och Roy.         

De historiska tidslinjer som återkommer i kapitlen, ett för Norden och ett för övriga 

världen, fokuserar på händelser som främst utspelar sig i Västvärlden eller förändrar 

västlänningarnas perspektiv på världen (s.26-27, 160-161, 218-219). Således presenteras 

Columbus färd till Amerika och de sydamerikanska koloniernas frigörelse. Här kan vi även 

läsa om mordet på Gandhi och Vietnamkrigets avslut.  

 

3.1.6 Läromedlens västerländska perspektiv 

De sex läromedlen presenterar få icke-västerländska författare. Levande texter, Den levande 

litteraturen och Svenska spår 1 är de läromedel som kan sägas innehålla flest icke-

västerländska författare och verk. Antologin Levande texter presenterar ett par ryska, en 

turkisk och en colombiansk författare samt en brittisk invandrarförfattare från Trinidad och 

Tobago. Det kan noteras att de luckor som fyllts i den andra upplaga ger utrymme åt främst 

västerländska författare och däribland svenska namn som Ulf Lundell. 

I Den levande litteraturen lyfter Jansson fram García Márquez och Soyinka. De får 

ensamma representera en hel kontinent. Jansson nämner till exempel inte Afrikas muntliga 

berättartradition eller mayafolkets skriftliga kultur som nästan helt förstördes av spanjorerna 

när de anlände i slutet av 1400-talet. Inte heller uppmärksammas Latinamerikas 

ursprungsbefolkning med dess kultur som lever kvar än idag. Nej, ”[k]ulturen i Latinamerika 
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är framförallt spansk”.52 När Soyinka presenteras är det författarens västerländska bildning 

som möter Afrikas mystik. Utöver detta sägs García Márquez och Soyinka ha fångat det 

mörka och tragiska i Sydamerikas respektive Afrikas våldsamma historia. Att denna 

våldsamma historia hänger ihop med européernas kolonisering och övergrepp nämns det 

ingenting om. I Globaliseringens kulturer kan vi läsa att kolonialmakten uppfann bilden av 

Afrika som primitivt för att rättfärdiga kolonialismen.53 Vidare har vi tidigare sett att Europas 

identitet har skapats i jämförelse med ”de andra”. Europa framställs då som upplyst och 

rationellt medan ”de andra” får stå för det mystiska och irrationella. Det västerländska 

perspektivet är tydligt i Den levande litteraturen.  

I Svenska Spår 1 får eleverna möjligheten att ta del av skapelsemyter från bland annat 

Afrika och ursprungsbefolkningen i Nordamerika och Australien, men enbart som sakligt 

återgivande av dessa. De uppgifter som finns i anslutning till läsningen av de olika myterna 

behandlar bara antikens, Bibelns och fornnordisk mytologis påverkan på eftervärldens 

litteratur och teater. De övriga myterna får nöja sig med att jämföras med varandra. Ett par av 

uppgifterna och lästipsen i kapitlet ”Magiska myter” kan dock sporra eleverna till vidare 

läsning av icke-västerländska kulturers myter och man ger exempel på antologier som 

innehåller myter från hela världen. Att det antika Grekland och fornnordisk mytologi 

behandlas på ett mer än nio gånger så stort utrymme torde dock indikera vad 

läromedelsförfattarna anser vara viktigast och tyder på ett västerländskt perspektiv.  

 

Bok-och.webb Svenska B, Den levande litteraturen och  antologin Levande texter inleds med 

antiken. Det som i Den levande litteraturen benämns som allmän litteraturhistoria innefattar 

således inte de äldsta litterära texterna som vi idag känner till. Tusen och en natt nämns först 

under romantiken då den översätts till europeiska språk från arabiskan.54 Att verkets innehåll 

och struktur inspirerat europeisk litteratur långt innan det översattes skriftligt lyfts inte fram. 

I Bok-och-webb Svenska B verkar man se sig tvungen att i samband med kapitlet om 

antiken nämna de förantika verken för att påvisa för läsarna att grekerna inte var först med att 

skriva litteratur. Fakta kan inte ignoreras. Dock förringas verkens värde genom påståendet att 

de inte haft någon betydelse för den västerländska litteraturens utveckling. De förantika 

verken bedöms således utifrån sin påverkan på västerländsk litteratur medan dess betydelse 

för världslitteraturen ignoreras.  

                                                 
52 Jansson (2002), s. 346. 
53 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn (2005), s. 20. 
54 Jansson (2002), s. 116. 
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De litterära epokerna – en översikt med sina 32 sidor prioriterar kilskrifterna och visar 

att litteraturen inte uppkom i Europa. I pedagogiskt syfte har man dock jämfört de förantika 

skapelseberättelserna med Gamla Testamentet. Kunskap om Gamla Testamentet förutsätts, 

något som inte gäller till exempel Koranen. Framlyftandet av Gamla Testamentet kan ses som 

en tydlig indikation på att det är den västerländska kanon som är utgångspunkten.  

 

Svenska spår 1, Svenska spår, Bok-och-webb Svenska B och antologin Levande texter 

innehåller temastudier. Svenska spår 1 behandlar temat skapelsemyter från olika delar av 

världen. Inget annat läromedel tar tillfället i akt att introducera eleverna för icke-västerländsk 

litteratur. I Levande texter ger temakapitlet förslag på hur man kan läsa litteratur från olika 

epoker i ett och samma tema, men här ges endast förslag på de författare som redan 

förekommit i antologin. En fördel, givetvis, för de lärare som vill sätta ihop ett temaarbete 

utan att behöva söka efter textutdrag på annat håll. Men det resulterar i att temastudierna inte 

öppnar några andra dörrar än de kronologiska litterära epokerna. I en antologi kallad Levande 

texter, där läromedelsförfattaren inte på något sätt förklarar sitt begränsade urval och sitt val 

att – förutom García Márquez – ignorera såväl Syd- och Centralamerika som Afrika och 

Asien, kan man ställa sig frågan varför icke-västerländska texter inte klassas som levande. 

 

De västerländska författarna Conrad, Brecht och Hesse får på bekostnad av inhemska 

författare skildra Afrika och Asien i läromedlet Den levande litteraturen. I antologin Levande 

texter får Delblanc framställa en iranskas liv genom novellen ”Zahak, Zeinab, Golnar”. Said 

menar att en europé i ett möte med en annan kultur aldrig kan vara neutral.55 Ett västerländskt 

perspektiv kan därför aldrig ersätta litteratur från andra världsdelar, oavsett vad författarens 

intentioner med verket än varit. Det är tydligt att Jansson inte kan bortse från västerländska 

författare som Conrad, Brecht, Hesse och Delblanc, men att introducera eleverna för den 

litteratur som inspirerat dem tycks inte vara lika väsentligt. 

  

Många icke-västerländska författare som nämns i läromedlen får nöja sig med att finnas med i 

listor över lästips, 1900-talsförfattare eller nobelpristagare. Dessa listor tyder dock på att 

läromedelsförfattarna bör vara medvetna om att icke-västerländska författare existerar. Att de 

inte får något större utrymme i läromedlen kan bero på ignorans eller att läromedelsförfattarna 

inte vet något mer om de icke-västerländska författarna än att de existerar. Oavsett vilket kan 

                                                 
55 Se Said (1978), s. 76. 
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det konstateras att läromedelsförfattarna har gjort ett medvetet urval där endast en 

försvinnande liten del består av icke-västerländska författare.  

Två av läromedlen säger sig ha fokuserat på den västerländska litteraturen; De litterära 

epokerna – en översikt och Bok-och-webb Svenska B. Den senare förringar icke-västerländsk 

litteratur genom att påstå att detta inte intresserar väst och/eller att den inte påverkat 

västerländsk litteratur. Att läromedlet enbart tar sådant som anses ha haft betydelse för den 

västerländska litteraturens utveckling tycks dock inte vara konsekvent. Kapitlet om fransk-

klassicismen finns med ”kanske just för att tankarna är så hopplöst ute idag”.56 Trots att 

epoken enligt läromedlet endast återuppväcker antika, förlegade regler finns den med för att 

den räknas till just västerländsk litteratur.  

De som står bakom Bok-och-webb Svenska B kan ha rätt när de skriver att svenskar mest 

intresserar sig för västerländsk kultur och litteratur. Det är dock mer tänkvärt att fundera på 

varför det är så. Svar finns att hitta i den postkoloniala teorin och vad vi kan benämna som 

den kulturella rasismen. Via den tidigare koloniala världsordningen där väst tog sig 

rättigheten att bedöma och rangordna ”de andra” utmärks vårt sätt att se på världen av ett 

västerländskt perspektiv. ”Kolonisatörerna gjorde anspråk på en universalism som inte var 

tillgänglig för alla”57 och på så sätt försvarade man koloniseringen. Uttalandena i Bok-och-

webb svenska B bekräftar den kulturrasism som postkolonial teori ämnar belysa. Det ”de 

andra” har att komma med är inte lika viktigt. Därmed rangordnas människor och kulturer 

efter en social hierarki med utgångspunkt från sina hemländers position under kolonialtiden. 

Att hävda att vi är mer intresserade av Shakespeare än Ghasal-diktningen bara för att 

Shakespeare är från Europa är att blunda för den verkliga anledningen till varför västerländsk 

litteratur läses i våra skolor; ignorans gentemot det vi kallar det andra.   

 

Konstateras kan att de icke-västerländska författare som förkommer i till exempel Svenska 

spår har en koppling till den västerländska kulturen via uppväxt, studier och/eller resor.58 

Bland annat har Allende studerat på en nordamerikansk privatskola och Gordimer har 

undervisats i klosterskola. Av de icke-västerländska författare som presenterats är det endast 

en som inte skriver på ett europeiskt språk; Naquib Mahfouz skriver på arabiska. 

Invandrarförfattare som V.S. Naipaul är framförallt påverkade av den västerländska kulturen.  

                                                 
56 Månberg (2005), s. 55. 
57 Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn (2005), s. 27.  
58 Se www.macondo.nu  
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Som tidigare visat gör Bloom Borges, Neruda och Pessoa till västerländska tillhörigheter 

genom att visa på deras västerländska influenser. Detta är inte mitt syfte. Kulturer är inte 

homogena eller åtskilda och de influerar varandra sinsemellan. Det förefaller dock tämligen 

uppenbart att man, för att få plats i svenska läromedel i litteratur på gymnasiet ska ha en 

koppling till det västerländska kulturarvet. Troligen hade den turkiska författaren Kemal 

aldrig fått utrymme i Den levande litteraturen om han inte hade flytt till Sverige. 

 

Det är inte endast i urvalet av litteratur som det västerländska perspektivet dominerar. I de 

historiska avsnitten som inleder varje kapitel i Den levande litteraturen kan vi om 1500- och 

1600-talet läsa att “[s]tormakterna upptäcker nya kontinenter och anlägger kolonier”.59 Ordet 

upptäcker speglar här ett europeiskt perspektiv i den bemärkelsen att det var något nytt för 

Europa. Att det bott människor på de ”nya” kontinenterna sedan årtusenden tillbaka nämns 

det inget om. Om omvälvningarnas decennier kan vi läsa att Europa är minst lika barbariskt 

som de andra kontinenterna, men att de övriga kontinenterna enbart framställs som mörka och 

barbariska ifrågasätts inte. 

 

Resultatet visar att alla sex läromedel har ett västerländskt perspektiv. Detta är tydligt i så väl 

presentationen av författarna som i textavsnitt som behandlar världen. Icke-västerländska 

länder framställs som mörka, våldsamma och mystiska. Litteraturvetaren Magnus Persson 

kommer fram till detsamma i sin undersökning och skriver att “[l]itteraturvalet är präglat av 

en västerländsk kanon. Författare från andra delar av världen kan finnas representerade, men 

då oftast under egna rubriker och i korta avsnitt. Typiskt i läromedlen för gymnasiet är till 

exempel att man har med ett par sidor om den latinamerikanska magiska realismen”.60 Det 

kan konstateras att det finns ett generellt mönster i det svenska utbildningssystemet där icke-

västerländsk kultur och litteratur får stå tillbaka för ett ensidigt västerländskt perspektiv.      

 

 

     

 

 

 

                                                 
59 Jansson (2002), s. 63. 
60 Magnus Persson, Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen. (Lund: 
Studentlitteratur, 2007), s. 97-98. 
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3.2 Lärarna 

Lärare har vissa ramar för hur undervisningen kan utformas. Läroplaner, lokala kursplaner, 

skolans organisation och resurser samt de tillgängliga läromedlen kan upplevas som 

begränsningar. Men lärare har också stor frihet att utforma undervisningen så som de önskar. 

Bland annat manar läroplaner och kursplaner till tolkning och läromedlen kan ha mer eller 

mindre inflytande på undervisningens upplägg.  

Jag har intervjuat fyra lärare på två kommunala gymnasieskolor i en mellanstor svensk 

stad för att se om de undervisar i icke-västerländsk litteratur och i så fall på vilket sätt. Om 

icke-västerländsk litteratur inte är en del av undervisning vill jag veta varför: Hur tolkas 

kursplanens anvisning om att eleven ska läsa litterära texter från olika tider och kulturer?   

  

3.2.1 Y-skolan, svenskläraren Emma. 

Svenskläraren Emma arbetar på det samhällsvetenskapliga programmet på Y-skolan. Hon ser 

det som sin uppgift att skapa ett läsintresse hos eleverna. Emma anser att litteratur på många 

sätt kan utveckla det personliga språket och ge läsaren nya upplevelser. Genom att diskutera 

och reflektera över allmängiltiga problem som litteraturen berör kan eleven nå personlig 

utveckling. Slutligen menar Emma att litteraturstudierna bör ge eleverna en allmän kunskap 

om litteratur, med vilket hon avser västerländsk litteratur, för att bereda för högre studier.  

Emma arbetar kronologiskt med B-kursen i svenska då det i hennes kursutvärderingar 

har visat sig att elever har föredragit detta arbetssätt då det är lättare att se den röda tråden. 

Ibland bryter hon upp kronologin med mer tematiska bitar för att variera och förnya arbetet.  

 

Under B-kursen används Ulf Janssons läromedel Den levande litteraturen och den tillhörande 

antologin Levande texter. Emma är dock mycket kritisk till läromedlen. Bland annat pekar 

hon på att de båda läromedlen fokuserar på den manliga och västerländska författaren och 

behöver således kompletteras. Hon tycker att läromedlet är allt för subjektivt och att det krävs 

mycket av eleverna för att kunna genomskåda detta. Emma förklarar att hon använder 

läromedlet för att det är det nyaste på skolan, och med närmare 1000 elever finns det ingen 

ekonomisk möjlighet att avfärda det och framförallt underlättar antologin arbetet som lärare.  

Diskussioner med kollegor styr mycket när Emma ska välja fristående verk till eleverna. 

Frågan om vad som är lämpligt är ständigt aktuell. Med lämpligt menas kanoniska verk men 
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även sådant som går hem hos eleverna. Under B-kursen kopplas skönlitteraturen till den epok 

som studeras. Eleverna får då välja ett verk ur en given lista med klassiker hämtade ur bland 

annat kanon. Emma styr valet av fristående verk för att utmana eleverna att utvecklas, både 

personligt och språkligt.  

 

Emma säger att hon ständigt har dåligt samvete över att hon inte får med tillräckligt med icke-

västerländsk litteratur i undervisningen. Hon berättar att hon via sina egna studier på 

högskolan fått med sig en del kunskap om den klassiska och framförallt om den 

engelskspråkiga icke-västerländska litteraturen. I sin kronologiska undervisning lyckas hon 

därför få med Gilgamesh, men sedan tar okunskapen vid. Hon säger att det är brist på tid, 

erfarenhet och kunskap som gör att icke-västerländsk litteratur många gånger får stå tillbaka i 

undervisningen. Emma säger att det finns kunskaper om icke-västerländsk litteratur på skolan 

och att det finns tid, det vill säga på fritiden, att sätta sig in i till exempel afrikansk litteratur, 

men att det inte prioriteras. Emma förklarar att skolan arbetar för att införa icke-västerländsk 

litteratur i undervisningen. Bland annat så har en antologi, innehållande icke-västerländska 

texter, köpts in för analys och diskussion och den ska nu beställas i fler exemplar.      

I vilken utsträckning icke-västerländsk litteratur får utrymme i undervisningen hänger 

mycket på eleverna, menar Emma. Ofta presenteras ett smörgåsbord av texter och sedan är det 

upp till eleverna att välja de texter de vill läsa. Så även om icke-västerländska texter och 

författare presenteras för eleverna är det inte säkert att eleverna väljer dessa. Hon anser dock 

att eleverna är oerhört medvetna om och kritiska mot vad som presenteras och inte presenteras 

för dem och att eleverna efterfrågar icke-västerländsk litteratur på samma sätt som de 

efterfrågar kvinnliga författare.  

Emma menar att det inte finns något i hennes sätt att arbeta som talar emot att icke-

västerländsk litteratur skulle kunna användas. Hon ser framförallt att det finns stora utrymmen 

att läsa icke-västerländsk litteratur under C-kursen. Hon menar att eleverna då har hunnit 

mogna och tagit del av grunderna i det västerländska litteraturarvet, något som hon tror 

underlättar för studier av andra litteraturer.  

  

3.2.2 Y-skolan, svenskläraren Eric. 

Eric arbetar på det estetiska programmet på Y-skolan. Han förklarar att han ser på sin roll som 

den som ska hjälpa eleverna att skapa ett intresse för att läsa, oavsett vad det är som läses. 

Genom litteraturundervisningen vill han ge eleverna olika begrepp så att de ska kunna 

reflektera över och sätta ord på sina egna tankar kring det lästa och därmed se vad det är som 
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fångar dem. Eric menar att man via litteraturen kan komma i kontakt med sina känslor, möta 

andra och göra jämförelser. Eric tror även att läsning kan förbättra ordförrådet och stavningen 

och därmed hjälpa eleven att bli en god skribent.  

Eric arbetar kronologiskt med litteraturen, men menar att andra på skolan arbetar 

tematiskt. Han börjar med antiken och fortsätter framåt. Grovplaneringen får fungera flexibelt 

då elevers intresse får styra hur mycket fokus som ska läggas på de olika epokerna. Det 

kronologiska upplägget ses som en fördel eftersom eleverna lättare ser den röda tråden. Man 

kan enkelt backa tillbaka och se likheter och skillnader. Det finns inga tydliga gränser mellan 

epokerna, och det är intressant att se utvecklingen och det som återkommer. Nutida exempel, 

däribland teaterföreställningar och filmatiseringar av litterära verk, plockas in för att realisera 

det som studeras och bryter därmed mot den kronologiska ordningen.  

 

Eric använder sig av läromedlen Svenska spår 1 och Svenska Spår samt Den levande 

litteraturen och antologin Levande texter. Eric tycker att Svenska spår är modern och talar till 

eleven och används främst för att hitta inspiration till diskussioner och nya infallsvinklar. Eric 

ifrågasätter dock författarurvalet i böckerna och undrar vart de äldre författarna, som 

inspirerat de nya, har tagit vägen. Den levande litteraturen och dess antologi tycker Eric är 

bra för att kunna påvisa stilistiska drag och skapa ett intresse hos eleverna. Däremot tycker 

han att läromedlet kan uppfattas som hackigt med alla textutdrag och snuttifierade avsnitt; för 

att få en bild av ett verk måste man läsa det i sin helhet. Antologin och Den levande 

litteraturen gör dock litteraturämnet lättarbetat. Han berättar att läromedlen har styrt 

undervisningen i B-kursen en hel del. Då han själv inte har läst litteraturhistoria kronologiskt 

på högskolan förlitar han sig på lärobokens upplägg.  

Eric anser att skolan har en väldigt bra litteraturuppsättning. Här finns allt från poesi till 

romaner, både äldre och nyare samt klassiker. Eric känner att han själv har valt det material 

som han arbetar med och tycker inte att skolans utbud är en begränsning. Skolan har resurser, 

menar han, och om något fattas är det inte något problem att införskaffa detta. Den lokala 

kursplanen ger dock en fingervisning över vilka verk som eleverna på skolan bör få ta del av. 

Här nämns bland annat Voltaire, Rydberg och Ibsen. Eric påpekar dock att detta är en 

rekommendation, och som lärare kan man själv välja vilka böcker som ska läsas.  

 

Att eleverna ska ta del av litteratur från olika kulturer har Eric främst tolkat som litteratur från 

olika tidsepoker. Att icke-västerländsk litteratur näst intill lyser med sin frånvaro har flera 

anledningar menar han. Dels hamnar man lätt i ett hjulspår. Erics lärarutbildning behandlade 
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inte icke-västerländsk litteratur och därför gör han det inte själv heller. Dels handlar det om 

atmosfären på skolan. Det är främst den europeiska litteraturen som diskuteras och utbudet av 

icke-västerländska författare är magert. Det tar för mycket tid att själv leta efter lämplig 

litteratur; det måste bli enklare. En diskussion kring icke-västerländsk litteratur har dock 

påbörjats tack vare att en antologi med icke-västerländsk litteratur har köpts in. Han hoppas 

att detta ska få skolan att lyfta blicken utåt, utanför Europa. 

Eric berättar att det är möjligt att en och annan icke-västerländsk text dyker upp i 

undervisningen. Han berättar till exempel att han använt sig av afrikanska sagor för att 

diskutera sagans budskap men inte för att analysera den som afrikansk litteratur.  

Eleverna efterfrågar inte icke-västerländsk litteratur. Eric tror att eleverna, precis som 

han själv, är styrda av vad lärare och läromedel tar upp. Däremot finns det elever från icke-

västerländska länder på skolan som både läser och tipsar om icke-västerländska författare.  

Eric skulle vilja arbeta mer med icke-västerländsk litteratur. Han tror att det är mycket 

möjligt att införa det i det kronologiska upplägget som hans undervisning präglas av. Han 

tänker sig att man då bitvis kan fokusera på Europa och bitvis på någon annan del av världen, 

beroende på vad som haft störst genomslagskraft. Han tror emellertid att det skulle vara lättare 

att få in den icke-västerländska litteraturen i ett mer tematiskt upplägg eftersom 

litteraturhistorien är så tung och komprimerad.    

Under intervjun diskuterade vi begreppet västerländsk litteratur. Eric pekade bland annat 

på att de läser och studerar ett antal ryska författare, författare som enligt honom skriver något 

annorlunda än västerländska författarna. 

 

3.2.3 X-skolan, svenskläraren Mia. 

Mia arbetar på X-skolans samhällsprogram. Hon anser att litteraturundervisningens främsta 

uppgift är att skapa läslust. Därtill kan eleverna via litteraturen skaffa sig allmänbildande 

kunskaper för att kunna delta i dagliga konversationer, förstå media och det kulturella utbudet 

samt se olika sammanhang i samhället. Mia påpekar att det inte bara är skolan som kan skapa 

läslust och allmänbilda eleverna. Däremot är gymnasiet skolans sista chans att nå ut till alla 

elever och ge dem en likvärdig möjlighet att få ta del av det litterära arvet.  

Mia arbetar både kronologisk och tematiskt med litteraturundervisningen i B-kursen. 

Hon berättar att hon börjar med, vad hon kallar, en grundkurs i litteratur då man talar om 

varför det finns litteratur och om människans behov att berätta saker, muntligt som skriftligt. 

Grundkursen består också av föreläsningar som går igenom litteraturhistoriens epoker. 

Tidstypiska drag från epokerna exemplifieras med textutdrag ur kanoniska verk. Grundkursen 
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avslutas med ett prov på litteraturhistoriens epoker samt en uppsats om en klassiker som 

eleverna valt själva utifrån en given lista. Mia påpekar att denna grundkurs fokuserar på 

europeisk litteratur. Den svenska litteraturen får lite utrymme.  

Litteraturstudierna bedrivs därefter i olika teman. Under B-kursen brukar man normalt 

hinna med 4-5 olika teman, beroende på hur djupt man väljer att gå. Bland annat kan 

Shakespeare behandlas i ett ämnesövergripande projekt tillsammans med engelskan. Andra 

exempel på teman kan vara arbetarförfattare, manligt och kvinnligt, noveller samt skräck. 

 

Mia använder sig av främst två läromedel. Under grundkursen delar hon ut häftet De litterära 

epokerna – en översikt som kompletteras med föreläsningar från läraren. Till detta används 

Janssons antologi Levande texter, ur vilken eleverna får ta del av texter från olika epoker.  

Mia beskriver De litterära epokerna som mycket översiktlig och lätt att förstå. Tack 

vare att häftet enbart behandlar epokerna blir den lätthanterlig för eleverna. Mia anser dock att 

häftet emellanåt är lite väl översiktlig. Antologin Levande texter ser Mia som lättillgänglig 

och eftersom den innehåller de texter hon behöver underlättar den hennes arbetet. Hon 

uppskattar också de innehållsfrågor och de tänka-vidare-punkter som finns i antologin. Det 

negativa, poängterar hon, är att antologin innehåller ett bestämt urval. I och med att det är 

enkelt att använda de texter som finns i antologin begränsas texturvalet i undervisningen.  

Mia berättar att hon själv valt läromedlen och hon tycker att de kompletterar varandra 

väl. Läromedlet har stor inverkan på hennes undervisning. Hon utgår från läromedlet och 

menar att det är mest rättvist mot eleverna då de har tillgång till läromedlet vid studier inför 

ett prov. Det finns gott om referensmaterial i klassrummen, på institutionen för svenskämnet 

och i biblioteket men eleverna använder sällan denna resurs.   

Mia säger att hon använder sig av en del av fristående verk, framförallt för att hon vill 

att eleverna ska läsa en hel bok. Under B-kursen och litteraturstudierna är det främst Mia som 

väljer vilka böcker som ska läsas, men läroboksförfattarna har åter igen ett stort inflytande. 

Mia vill att eleverna ska kunna förankra sin läsning i det som tas upp i undervisningen, det 

vill säga de författare och de verk som finns i läromedlen. Mia påpekar att det finns en slags 

kanon som läroböcker ofta står för, en kanon som hon själv också blivit inläst på.  

 

Mia säger att hon tolkar kursplanen som att litteraturundervisningen borde innefatta något mer 

än den västerländska litteraturen. Men å andra sidan menar hon att man kan komma runt detta 

genom att argumentera för att den västerländska och europeiska kulturen innehåller en mängd 

varierande och skiftande kulturer. Mia pekar på motsägelsen i det faktum att läroplanen säger 
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att man ska läsa litteratur från olika kulturer medan nästan ingen lärobok tar upp icke-

västerländsk litteratur. Inte heller får man under sin lärarutbildning någon kunskap om 

litteratur från andra delar av världen än den västerländska.  

Mia säger att det läses ytterst lite icke-västerländsk litteratur i hennes undervisning. Det 

finns en och annan elev som har valt att läsa Isabel Allende. Mia säger att eleverna inte 

efterfrågar icke-västerländsk litteratur. Hon tror att det beror på att eleverna är matade med 

västerländsk litteratur och att de fått höra att det också är ”den bästa litteraturen”. Mia menar 

att man som lärare kan välja att undervisa i annan litteratur än den västerländska. Men kanon 

pockar alltid på uppmärksamhet och man prioriterar gärna det västerländska för att det ligger 

närmast. Mia tycker att det är en ständig kamp att få med svensk litteratur, något som hon 

tycker är viktigt för att eleverna ska få ta del av sitt eget litterära arv. Mia tillägger att det 

handlar om prioriteringar och brist på tid och kunskap: ”Det skulle krävas otroligt mycket tid 

och kraft av mig som lärare att undervisa i icke-västerländsk litteratur”.  

Mia tror dock att hennes arbetssätt skulle passa för att arbeta med icke-västerländsk 

litteratur. Hon menar att det skulle finnas möjliga samarbeten över ämnesgränserna, till 

exempel med religion och filosofi. Mia menar att det är viktigt att prata om västerländsk 

kontra icke-västerländsk litteratur: ”Det får en att inse hur snäv man är.” 

 

3.2.4 X-skolan, svenskläraren Frida. 

Frida arbetar på X-skolan tillsammans med Mia på det samhällsvetenskapliga programmet. 

Tidigare arbetade hon på handelsprogrammet. Hon berättar att många av hennes elever är 

emot läsning. Hon ser det därför som en av sina främsta uppgifter att visa eleverna vilken 

rikedom litteraturen innehåller. Målet är att eleverna någon gång i livet frivilligt ska läsa en 

bok. Hon säger att hon önskar motarbeta elevernas inställning till läsning så att de i sin tur en 

dag kommer att läsa för sina barn. Genom litteraturen menar hon att eleven kan tillägna sig ett 

rikare språk, allmänbildande kunskaper och utveckla sin fantasi genom att skapa inre bilder 

under läsningen; något som alla bör få ta del av oavsett vad man planerar att göra senare i 

livet. Litteraturen kan även ge en inblick i hur man skrev förr och hur gårdagens samhälle såg 

ut. Frida menar att det är viktigt för att förstå den värld vi lever i. 

Mia och Frida arbetar nära varandra och samplanerar sina lektioner. Frida tror att en 

översiktlig kronologisk bild över de litterära epokerna med fortsatta studier kring olika teman 

skapar ett sammanhang för eleverna. Genom att koppla temat till de litterära epokerna kan 

man visa eleverna hur olika teman återkommer genom litteraturens historia, men också hur de 
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har förändrats. Frida anser att temastudierna gör det lättare att samarbeta med andra ämnen. 

På så sätt blir litteraturen en del av någonting större. 

 

Frida använder sig av främst två läromedel; De litterära epokerna och antologin Levande 

texter. Frida berättar att hon ofta plockar material ur andra läromedel, till exempel Den 

levande litteraturen och Bok-och-webb svenska B som hon har använt tidigare.  

Frida tycker att De litterära epokerna – en översikt är mycket överkomlig för eleverna. 

Att ha prov på litteraturhistoria känns inte omöjligt när det hela kan sammanfattas på 30 sidor. 

Dessutom tycket hon att de stödord och den tidslinje som finns i slutet av boken är eleverna 

till stor hjälp. Läromedlet innehåller dock allt för lite information, menar hon.   

Levande texter används för att den innehåller ett bra urval av texter och för att det finns 

frågor som eleverna kan arbeta med. Däremot anser Frida att de många och långa textutdragen 

gör läromedlet svårarbetat för både lärare och elever. Vad bör man läsa?  

Frida berättar att Bok-och-webb svenska B uppfattas som simpel av många. Hon vill 

dock påpeka att boken i mångt och mycket är anpassad efter eleverna. Bland annat bemödar 

sig läromedelsförfattarna att besvara frågor som eleverna ofta själva ställer, till exempel 

varför man ska läsa litteratur. Dessutom innehåller boken instuderingsfrågor. På nätet kan 

man få boken uppläst för sig vilket underlättar för de elever som har lässvårigheter.    

Frida tycker att läroböckerna har litet inflytande över undervisningens utformning. Hon 

anpassar läroböckerna efter den undervisning och planering hon gjort. Däremot, förklarar hon, 

påverkas hon av den kanon som läromedelsförfattare skapar.  

Frida visar mig en bokvagn av referenslitteratur som plockats ihop för att inspirera 

eleverna till att läsa vidare. Frida berättar att hon gärna använder sig av olika läroböcker för 

att eleverna ska jämföra och kritiskt granska dem. Eleverna granskar varför läromedlen skiljer 

sig åt i stil och information och varifrån informationen kommer. 

Frida använder sig av många fristående skönlitterära verk i undervisningen. Hon styr 

mestadels vad eleverna ska läsa så att de successivt avancerar i sitt läsande. Hon tycker dock 

att det är viktigt att eleverna får känna sig delaktiga i valet av bok och därför låter hon oftast 

eleverna välja en bok ur ett specifikt tema eller inom givna kriterier. Dessa böcker väljs 

utifrån egna läserfarenheter men även i samråd med skolans bibliotekarie.  

 

Att eleverna ska få ta del av litteratur från olika kulturer tolkar Frida som att de ska läsa 

litteratur från olika tidsepoker och olika samhällsklasser. Hon tycker att det är viktigt att visa 
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på hur litteratur förändrats från att vara något exklusivt för de högre samhällsklasserna till att 

idag vara något tillgängligt för varje enskild person.  

Frida säger att icke-västerländsk litteratur sällan förekommer i undervisningen. Ryska 

författare brukar behandlas.61 Detta beror dels på att de ofta spelas på teatern men också tack 

vare hennes eget intresse. Dessutom brukar hon nämna bland annat Gilgamesh när hon 

berättar om tidiga skrifter. Tusen och en natt förekommer i undervisningen, men mest i 

bemärkelsen saga och inte som icke-västerländsk litteratur. Hon berättar att hon även använt 

västerländska författare som skrivit om icke-västerländska kulturer. Hon tror att det kan vara 

lättare för eleverna att ta till sig en bok som är skriven ur ett västerländskt perspektiv.  

Att icke-västerländsk litteratur får stå tillbaka säger Frida beror på brist på tid och 

kunskap. Hon undervisar i det hon känner igen och säger att hon själv fått med sig väldigt lite 

från högskolestudierna. Frida tycker att det är underligt att läromedel inte uppmärksammar 

den rika skatt av litteratur som finns i andra kulturer. Kanon tycks vara trögflytande. Hon 

menar dock X-skolan arbetar för att icke-västerländsk litteratur ska få plats i undervisningen. 

Frida är även lärare i historia och hon känner igen mönstret där man fokuserar på det 

västerländska. På så sätt vill man skapa en förståelse för det samhälle vi lever i idag. Tyvärr 

kan dock allt för stort fokus på västerlandet leda till att man inte får någon förståelse för resten 

av världen, menar hon. Som lärare är det viktigt att diskutera med eleverna och tillsammans 

kritiskt granska varför man studerar vad. Man kan inte uteslutande studera västerländsk 

litteratur och historia utan att diskutera varför. 

 

3.2.5 Lärarna och litteraturundervisningen 

I Varför läsa litteratur? hänvisar Persson till Boel Englunds rapport från 2006 när han skriver 

att tryckta läromedel fortfarande har en stark ställning i den svenska skolan.62 Han menar att 

få lärare väljer bort läroböckerna, något som är tydligt i mina intervjuer med lärarna. Flera av 

lärarna påpekar att läromedlet styr både upplägg och urval av de texter och författare som 

läses i undervisningen. De intervjuade lärarna använder olika läromedel men Den levande 

litteraturen och antologin Levande texter av Ulf Jansson återfinns på båda skolorna. Två 

lärare använder De litterära epokerna – en översikt parallellt med antologin. Bland de 

kompletterande läromedlen nämns Svenska spår och Bok-och-Webb Svenska B.  

                                                 
61 Frida placerar således ryska författare utanför den västerländska litteraturen. 
62 Persson (2007), s. 14. 
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Lärarna är kritiska mot läromedlen och menar att de behöver kompletteras. Trots detta 

används läromedlen för att de förenklar och underlättar arbetet. Framförallt framhålls 

antologin Levande texter då den innehåller de flesta texter som läses i undervisningen.  

 

Lärarnas arbete och syfte med litteraturundervisningen har både likheter och skillnader 

sinsemellan. Alla fyra menar att det är viktigt att skapa läslust och tre anser att man via 

läsning berikar det egna språket. Två av lärarna talar om hur litteraturen kan få individen att 

utvecklas genom att ta upp frågor som läsaren måste ta ställning till. Tre av lärarna menar att 

litteratur hör till allmänbildningen, en talar om att förbereda eleverna för fortsatta studier och 

en menar att litteraturen kan berika en individs liv oavsett vad han/hon ska göra i framtiden. 

Lärarna vittnar om att de undervisar i, om och genom litteratur.  

Alla lärare arbetar med litteraturen i en kronologisk ordning och menar att detta ger 

eleverna en röd tråd. Detta sker dock på olika sätt. Två av lärarna arbetar kronologiskt under 

hela Svenska B, varav den ena bryter av med olika temaarbeten för att variera undervisningen 

medan den andra ständigt bryter den kronologiska ordningen genom att plocka in nutida 

exempel och koppla studierna till lokala kulturella evenemang. De övriga två arbetar 

kronologiskt med litteraturhistoriens epoker för att sedan övergå till mer tematiska arbeten.  

Trots likheter och skillnader i syfte och arbetssätt undervisar lärarna främst i 

västerländsk litteratur. I intervjuerna framkom det att lärarna tolkar kursplanens anvisning om 

att eleven ska läsa litterära texter från olika tider och kulturer på olika sätt. Två av lärarna 

tolkade detta enbart som olika tidsepoker. En annan sade att det var ett ständigt dåligt samvete 

att inte kunna få in icke-västerländsk litteratur i undervisningen – något som kan tolkas som 

att läraren anser att icke-västerländsk litteratur bör finnas med. En annan lärare pekade på att 

det inom det västerländska finns en rad olika kulturer och att man därför kan följa läroplanen 

utan att ha med icke-västerländsk litteratur.  

Lärarna anser inte att deras arbetssätt begränsar förekomsten av icke-västerländsk 

litteratur i undervisningen. Alla ser de stora möjligheter att inkludera icke-västerländsk 

litteratur i det nuvarande arbetssättet och menar att en del mål och syften med 

litteraturundervisningen skulle gynnas av detta. Det kan dock konstateras att lärarna har 

hamnat i ett hjulspår där det är svårt att bryta vanor och gå bortom det man är van vid. För att 

kunna genomföra en förändring kan det vara nödvändigt att inte bara inkludera enstaka icke-

västerländska verk där det passar, utan att strukturera om litteraturstudierna utifrån nya ramar 

och förutsättningar. Att behålla de gamla strukturerna som är anpassade för västerländsk 

litteratur gynnar inte litteratur från hela världen.  
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Lars Brink menar att universitetsutbildningen påverkar skolkanon.63 De intervjuade 

lärarna pekar på att det är brist på kunskap som gör att icke-västerländsk litteratur får stå 

tillbaka i undervisningen. Persson skriver att läromedel och kursplaner till litteraturstudiernas 

grundnivå på universitet och högskola syftar till en nationell och västerländsk kanon: 

“Postkolonialismens segertåg och intresse för andra kulturers olika litterära arv har inte 

inneburit någon omvälvning på ämnets grundnivå”.64 Persson skriver att endast några få 

lärosäten utmanar “den västerländska dominansen i litteratururvalet […] genom delkurser 

som är inriktade på utomeuropeisk litteratur och frågor om globalisering”.65 Dessa 

litteraturstudier behandlas dock på sidan av den västerländska i fristående fempoängskurser.  

Lärarna pekar på kanons betydelse. Trots att det inte finns och aldrig funnits någon lista 

eller över vilka verk som eleverna i den svenska skolan ska läsa66 så är det påtagligt att kanon 

påverkar lärarna i deras urval. Det kan fastställas att de läromedel som används fokuserar på 

en västerländsk kanon och därmed begränsas det urval av texter som eleverna får ta del av. 

 

Två lärare berättar att de inom temat sagor använt sig av icke-västerländska verk, Tusen och 

en natt samt afrikanska dilemmasagor, för att diskutera sagans egenskaper. Båda poängterar 

att verken inte valdes i egenskap av icke-västerländskt verk, utan för dess litterära kvalitéer. 

Texterna har således behandlats som en del av världens litteratur och inte som något utanför 

den västerländska litteraturen. Icke-västerländska verk kan, liksom västerländsk, användas för 

att representera ett välkänt tema men också för att läsa och diskutera genrer och stilar som 

påverkat och utvecklat världens litteratur. Noteras kan att de införlivade icke-västerländska 

verken är just sagor, något som inte torde vara en tillfällighet. Sagor har tidigare klassats som 

en något primitiv och därmed outvecklad kultur. Att låta icke-västerländsk litteratur gestalta 

sagor gör således inte något motstånd mot de koloniala strukturerna. Det är dock betydligt 

mer komplicerat att som icke-västerländsk författare ta en given plats inom andra genrer. 

En av lärarna undervisar även i historia och påpekar att det västerländska mönstret även 

genomsyrar detta ämne. För att förstå den värld man lever i idag väljer man att fokusera på 

det västerländska. Detta resulterar dock i okunskap om resten av världen. Observationen av 

det västerländska perspektivet i ämnet historia bekräftas av bland annat Sandra Tornebergs c-

                                                 
63 Lars Brink (1996). 
64 Persson (2007), s. 73. 
65 Persson (2007), s. 80. 
66 Lars Brink, Gymnasiets litterära kanon: urval och värderingar i läromedel 1910-1945 (Uppsala: 1992), s. 234 
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uppsats En granskning av det postkoloniala perspektivet i läromedel i historia.67 Via studier 

av tre olika läromedel i historia på gymnasiet kommer Torneberg fram till att det är det 

västerländska perspektivet som genomsyrar läromedlen.    

 3.3 Skolornas bibliotek och bibliotekarier. 

Lars Brink skriver att det aldrig har funnits någon fullständig lista över verk som elever i den 

svenska skolan ska läsa.68 Skolans läromedel och tillgång på fristående verk blir därför 

avgörande för lärarens val av litteratur som ska läsas och behandlas. Skolans bibliotek och 

bibliotekarie torde därför vara en värdefull källa för lärarens genomförande och planerande av 

litteraturundervisningen. Likaså skulle man kunna tänka sig att eleverna söker upp 

bibliotekarien för att få hjälp med att komma i kontakt med skönlitterära texter. Genom att 

intervjua bibliotekarierna på vardera skola där jag även intervjuat lärarna, har jag försökt ta 

reda på hur detta utbyte går till och om bibliotekarierna har möjlighet att introducera eleverna 

för icke-västerländsk litteratur.   

 

3.3.1 Skolbiblioteken 

De två skolbiblioteken har varsin heltidsanställd, utbildad bibliotekarie. Båda bibliotekarierna 

har beskrivit sitt arbete som roligt och varierat och menar att deras arbete består av främst två 

delar; informationssökning och facklitteratur samt skönlitteratur. Facklitteratur samt svensk- 

och engelskspråkig skönlitteratur finns i biblioteken. Biblioteken har nyligen restaurerats och 

byggts om. I anslutning till biblioteken finns tysta läsrum och datorer. De båda biblioteken 

samarbetar tillsammans med ett tredje skolbibliotek på en kommunal gymnasieskola för att 

förbättra och utveckla verksamheten. 

 

3.3.2 Y-skolan, skolbibliotekarien Anna. 

Skolbibliotekarien Anna har arbetat som bibliotekarie på Y-skolan sedan 1983. Skolans tre 

gymnasieprogram (samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och det estetiska programmet) 

utmanar henne ständigt genom att de efterfrågar material inom olika områden. På så sätt blir 

hennes tjänst lite av ett detektivarbete och en stor utmaning. Anna anser att det är hennes 

uppgift att hjälpa eleverna till rätta i deras dagliga studier och hon ser sig själv som en 

serviceperson som ständigt behöver uppdatera sig och vara allmänbildad.   

                                                 
67 Sandra Tornberg, En granskning av det postkoloniala perspektivet i läromedel i historia, (Södertörns 
högskola, Stockholm, 2008). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-1712 (31.10.08) 
68 Lars Brink (1992), s. 234. 
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Eleverna vänder sig till Anna för att få tips och själva tipsa om böcker. Hon säger att det 

är svårt att veta i förväg hur en bok som rekommenderas tas emot. Med erfarenheten lär man 

sig dock vad som brukar gå hem. Ibland får hon tipsa om sådant som hon själv inte uppskattar 

men som hon vet kan intressera någon annan. Recensioner i tidningar har också stor betydelse 

för vad Anna rekommenderar till eleverna. 

Svensk- och engelsklärare ber Anna om hjälp främst när det gäller bokprat. Hon får 

även hjälpa till med att plocka fram böcker till specifika teman eller vid ämnesöverskridande 

samarbeten mellan till exempel historia och svenska. Ibland ber lärarna om material, artiklar 

och litteratur för att själva kunna läsa på något som de ska undervisa i. Anna anser att lärarna 

kan bli bättre på att delge henne sin planering. På så sätt skulle hon kunna vara till större hjälp 

för eleverna genom att förbereda sig själv och köpa in adekvat material. 

 

Anna ser biblioteket som ett komplement till undervisningen och lärarnas val av litteratur. 

Även om biblioteket också innehar klassiker som Strindberg och Shakespeare så erbjuds en 

stor variation av litteratur och genrer. Anna medger dock att biblioteket har ett mycket 

begränsat urval av icke-västerländsk litteratur. 

Det är Anna som ansvarar för inköp av böcker till biblioteket och hon förklarar varför 

bibliotekets bestånd av icke-västerländsk litteratur är så begränsat. För det första handlar det 

om de begränsningar som förlagen utgör. Vissa böcker är slutsålda, dyra eller helt enkelt inte 

översatta till önskat språk. För det andra handlar det om hur goda recensioner en bok får men 

framförallt vad litteraturkritiker väljer att presentera. Det är svårt att köpa en bok som man 

inte vet existerar. Den tredje och sista anledningen är att det inte finns någon större 

efterfrågan av icke-västerländsk litteratur bland eleverna. Anna tror att detta beror på att 

eleverna inte känner till den och att den dessutom är för svårtillgänglig. Anna medger att 

hennes egna intressen ibland förblindar henne. Den förkärlek hon har till brittisk litteratur 

innebär naturligtvis att annan litteratur ibland hamnar i skymundan. Hon tror dock att det 

finns både intresse för och kunskaper om icke-västerländsk litteratur på skolan. Hon nämner 

en lärare i kinesiska som ofta pratar om och frågar efter facklitteratur och skönlitterära texter 

från Kina. Skolan har också ett internationellt program och tack vare att dess lärare och elever 

använder sig av skönlitteratur som beskriver eller innehåller andra kulturer än den 

västerländska har en satsning gjorts inom detta område.  

Biblioteket innehar inte några referensverk om icke-västerländsk litteratur och den 

efterfrågas inte heller. Det finns däremot litteraturlistor där man kan söka efter icke-

västerländska verk.   
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Anna anser att den västerländska kanon är manlig, vit och västerländsk och att skolan 

och biblioteket kämpar för lite för att motverka detta. Det är vad hon kallar ett ständigt dåligt 

samvete. Hon menar att man borde försöka motverka denna trend och på så sätt även arbeta 

för att skapa ett intresse hos eleverna. Hon berättar att biblioteket länge arbetat för att 

motverka den manliga kanon, och det tycker hon att de lyckats med. 

3.3.3 X-skolan, skolbibliotekarien Eva.  

Skolbibliotekarien Eva arbetar på X-skolan. Hon berättar att undervisningen – och därmed 

biblioteket och hennes roll som bibliotekarie – har förändrats under de år hon arbetat. Idag 

arbetar eleverna betydligt mer självständigt med egna arbeten. En av Evas viktigaste uppgifter 

är därför att guida eleverna genom informationssamhället och att få dem att tänka källkritiskt.  

Evas andra stora uppgift rör skönlitteraturen. Dels finns hon till hands i biblioteket, men 

i samarbete med andra lärare kommer hon också ut i klassrummen för att tala om och läsa ur 

böcker. Dessa klassrumsbesök kallas för bokprat och görs främst i ettan och tvåan för att 

väcka elevernas läslust. Att väcka läslust ser Eva som en av sina främsta uppgifter.  

Eva menar att lärarna nyttjar hennes kunskaper och erfarenheter. Samarbetet med 

lärarna går dock i vågor och hon påpekar att hon ständigt måste “sälja in sig” för att bli en del 

av lärarnas arbete. Ett nära samarbete resulterar i att bibliotekarien kan vara bättre föreberedd 

när eleverna kommer för att få hjälp med ett specifikt projekt. 

Eva skildrar biblioteket som ett komplement till den litteratur som lärarna presenterar. 

All läserfarenhet och kommunikation med eleverna har gjort att hon utvecklat en känsla för 

vad som går hem hos ungdomarna. Lärare, anser hon, är inte alltid så intresserade av 

ungdomslitteratur. Idag kan eleverna välja ganska fritt vad de vill läsa. Eva berättar dock att 

det trots valfriheten finns en negativ attityd hos en del lärare och vuxna: “Jag blir så arg när en 

lärare eller annan vuxen benämner en ungdomsbok som Linas kvällsbok för ’skit’ bara för att 

de inte kan knyta an till den. Det är ju att nedvärdera alla de som läst och tyckt om boken.” 

 

Eva är den som beställer in böcker till biblioteket och det är kommunikationen med lärare och 

elever som ger henne tips om vad som behöver köpas in. Eva berättar att biblioteket har ett 

flertal icke-västerländska titlar från bland annat Afrika, Asien och Latinamerika. Både 

klassiker och nyutgiven litteratur har köpts in. Utbudet skulle dock kunna vara betydligt 

större. Hon anser att det kan vara svårt att få syn på icke-västerländsk litteratur. Till sin hjälp 

har hon bibliotekets söktjänst och hemsidan Macondo69 men det är främst lysande recensioner 

                                                 
69 www.macondo.nu 
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som får henne att köpa in icke-västerländsk litteratur och då hänger det mycket på vad 

litteraturkritiker väljer att lyfta fram.  

Tyvärr, tillägger hon, är det få elever som efterfrågar och lånar denna typ av litteratur. 

Eva tror att det beror på att det är svårt att hitta icke-västerländsk litteratur som är översatt till 

svenska, lättläst och anpassad till eleverna. Den icke-västerländska litteratur som finns i 

biblioteket är främst klassiker och vuxenlitteratur som ligger på en annan nivå än elevernas.   

Enligt Eva läser skolans elever med invandrarbakgrund en del icke-västerländsk 

litteratur. Till exempel pekar hon på att elever med latinamerikanskt ursprung gärna läser 

latinamerikanska författare, kanske för att de lättare kan och vill identifiera sig med dem.   

I jämförelse med övrig referenslitteratur har skolbiblioteket lite referenslitteratur när det 

kommer till afrikansk, latinamerikansk och asiatisk litteratur. Det finns ett fåtal böcker med 

tips och fakta om icke-västerländska författare. Det finns även en del samlingar där utdrag ur 

icke-västerländska böcker finns publicerade. Detta, menar Eva, är dock kanske främst 

litteratur för lärare. Eleverna nyttjar referenslitteratur när de söker efter en specifik författare, 

men det handlar mestadels om författare från Sverige eller Europa och möjligtvis USA.  

Eva tycker att intresset för icke-västerländsk litteratur behöver arbetas upp innan den 

kan uppskattas. Brist på kunskap är ett hinder. Med ett initiativ från lärarnas sida och tid till 

att sätta sig in i ämnet skulle hon gärna ta på sig uppgiften att presentera icke-västerländsk 

litteratur för eleverna. Hon skulle därför vilja se fler projekt- och temaarbeten som inkluderar 

litteratur från världens alla hörn. Ämnesintegrerade projekt gör också att biblioteket tvingas 

göra mer riktade sökningar efter och köpa in en viss sorts litteratur. Med kunskap kommer 

också ett intresse. Som exempel ger hon ett temaarbete kring Afrika som gjort att ögonen 

öppnats för litteratur från denna världsdel. 

Eva påpekar också att skönlitteratur kan skapa entusiasm och förståelse för något hittills 

obekant för eleverna. Hon skulle därför önska att fler ämnen använde sig av skönlitteratur 

som en kunskapskälla. Eva tror att litteratur från hela världen skulle kunna skapa en större 

förståelse för andra kulturer.  

Eva håller med om att kanon är manlig, vit och västerländsk. Hon menar att detta i 

mångt och mycket styr vad som läses i skolan och att det också påverkar biblioteket. Hon 

förklarar dock att hon själv också påverkar biblioteket mot en bestämd riktning och att ingen 

kan se sig fri från sitt eget kön. Därför inkluderar hon många kvinnliga författare, medveten 

om den orättvisa som då drabbar de manliga eleverna.  
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3.3.4 Icke-västerländsk litteratur i skolornas bibliotek  

De intervjuade bibliotekarierna anser sig kunna erbjuda eleverna en annan sorts litteratur än 

den som lärarna erbjuder. Eva har en väldigt tydlig inställning till ungdomslitteraturens värde 

och relevans i ungdomarnas liv, något som hon menar att många vuxna har svårt att förstå. 

Den manliga, vita, västerländska kanon, som de båda bibliotekarierna erkänner, har på de 

båda skolorna främst ifrågasatts ur ett feministiskt perspektiv. Trots att båda skolbiblioteken 

har gjort satsningar på att köpa in icke-västerländsk litteratur så råder fortfarande stor 

okunskap kring denna litteratur och eleverna lånar sällan dessa böcker.  

Anna lyfter fram många goda anledningar till varför skolbiblioteket ännu har en brist på 

icke-västerländska titlar när hon pekar på förlagens, litteraturkritikernas och elevernas 

betydelse. För att skolan ska kunna delge eleverna icke-västerländsk litteratur krävs det att det 

finns tillgängliga verk. För det första måste verken vara översatta, allra helst till svenska, och 

de måste kunna köpas till ett överkomligt pris. För det andra måste lärare och bibliotekarier 

medvetandegöras om denna litteratur vilket bland annat görs via recensioner och 

litteraturkritiker men även genom media och utbildningar på högskole- och universitetsnivå. 

Både lärare och bibliotekarier har gett uttryck för att deras utbildning inte har 

medvetandegjort dem om icke-västerländsk litteratur. Konstateras kan att båda professionerna 

– trots olika utbildningar – endast har med sig västerländsk litteratur i bagaget. Den tredje och 

sista orsaken till att det finns så få icke-västerländska titlar i biblioteket beror på elevernas 

efterfrågan. De begär inte sådan litteratur och då köps det heller inte in. Båda bibliotekarierna 

menar att detta beror på okunskap bland eleverna. De känner inte till denna litteratur och då är 

det en omöjlighet att efterfråga den. 

Eva menade att elever med icke-västerländskt ursprung väljer att läsa böcker från andra 

delar av världen. Hon tror att det beror på att eleverna kan känna igen sig i och knyta an till 

dessa böcker. Det är också möjligt att dessa elever sitter med kunskap om icke-västerländsk 

litteratur. Via föräldrar och bekanta med samma ursprung har de möjlighet att få kännedom 

om andra litteraturer än den västerländska. De vet vad de kan efterfråga.  

Det kan konstateras att skolbibliotekarierna ändå gör en viss insats för att utöka 

bibliotekets bestånd när det gäller icke-västerländsk litteratur och de ser positivt på ett mer 

utvidgat samarbete mellan bibliotek och lärare för att integrera hela världens litteratur i 

undervisningen. Eva lyfter fram vikten av att läsa icke-västerländsk litteratur när hon säger att 

litteratur kan skapa ett intresse och en förståelse för något som är helt okänt för eleverna. Huss 

anmärker att det i ett modernt svenskt och mångkulturellt samhälle inte är okej att låta den 

västerländska, manliga kanon styra. Hon menar att det har stor betydelse när vi ska förbereda 
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våra ungdomar för ett liv i nära kontakt med olika kulturer och samhällskonstellationer.70 Att 

läsa litteratur från andra kulturer skulle kunna skapa en förståelse för hur människor på 

planeten lever och tänker.    

4. Diskussion och blickar framåt 
Fehrman skriver att icke-västerländsk litteratur med några få undantag uteslutits ur den 

litterära kanon men att västvärldens uppfattning om Europa och USA som världens centrum 

och dess litteratur som den överlägsna har börjat ifrågasättas efter andra världskriget.71 Att det 

västerländska perspektivet börjat ifrågasättas betyder emellertid inte att världsordningen har 

förändrats. Via de undersökta läromedlen och intervjuerna med lärare och bibliotekarier kan 

vi se att icke-västerländsk litteratur spelar en marginell roll i litteraturundervisningen på de 

två undersökta gymnasieskolorna. Den manliga, vita och västerländska kanon, som Brink 

beskriver den,72 färgar tydligt av sig på undervisningen. Lärarna tar sällan eller aldrig upp 

icke-västerländsk litteratur i undervisningen och biblioteken innehåller få icke-västerländska 

titlar. I läromedlen betraktas litteraturen utifrån ett västerländskt perspektiv. Således kan vi 

konstatera att kunskapen om att det skrivna ordet vare sig uppkom i Europa eller förblev en 

europeisk företeelse negligeras. Vi har sett att lärare och läromedel tar upp antikens men inte 

den afrikanska berättartraditionen eller mayafolkets litterära texter. Latinamerikas litteratur 

begränsas till García Márquez och den magiska realismen. Fastän läromedel menar att de tar 

upp sådant som främst påverkat den västerländska och svenska litteraturen får till exempel 

arabernas diktning i Spanien inte något erkännande trots att den med stor sannolikhet influerat 

Europas trubadurlyrik.73    

Huss pekar på att lärare har ett stort ansvar för att intressera sig för och se bortom det 

välkända för att kunna införa icke-västerländsk litteratur i undervisningen.74 De intervjuade 

lärarna och bibliotekarierna säger sig vilja bryta mönstren, men visar samtidigt inte någon 

större ambition till förändring. Lärarna menar att det är lättare sagt än gjort och ansvaret 

skjuts hela tiden över på någon annan. Lärarna anser att de fått för lite utbildning inom 

området och att det använda läromedlet inte ger dem något stöd i undervisningen av icke-

västerländsk litteratur. Denna bild stärks av Persson som pekar på att litteraturstudiernas 

grundnivå på universitet och högskola syftar till en nationell och västerländsk kanon.75 

                                                 
70 Huss (2007). 
71 Fehrman (1999) s. 122. 
72 Brink (1996).  
73 Christopher Toll, Den arabiska litteraturen (Stockholm: Atlantis, 2002), s. 78.  
74 Huss (2007). 
75 Persson (2007), s. 73. 

 37



Bibliotekarierna säger att de köpt in icke-västerländsk litteratur men att det är svårt att hitta 

lämplig sådan anpassad till eleverna samt att detta sällan efterfrågas. Vidare menar de att det 

är svårt att få syn på icke-västerländsk litteratur och att recensenter och översättare har ett 

stort ansvar i frågan. Även Huss pekar på att utgivare måste tillgodose skolornas behov 

genom att erbjuda en mer pluralistisk litteratur till överkomliga priser.76  

Läromedelsförfattarna ignorerar eller förringar i sin tur icke-västerländsk litteratur genom att 

ständigt och utan att reflektera över det föra fram ett västerländskt perspektiv.  

 

Kanon och dess betydelse har varit ständigt återkommande i intervjuerna med lärarna, men 

också mycket tydlig i de undersökta läromedlen. I läromedlet Bok-och-webb Svenska B kan vi 

läsa att läromedelsförfattare måste anpassa sitt urval till allmänna åsikter och den litterära 

kanon för att läromedlet ska bli läst och använt. Bland annat menar Brink att kanon styr den 

svenska gymnasieskolans litteraturundervisning.77 Bloom menar i sin tur att kanon skapas av 

författare och konstnärer som bygger broar mellan tidigare starka föregångare.78 Det är dock 

uppenbart att förlag, kritiker och litteraturvetare har stor betydelse för kanons utformning. 

Engela Ingman lyfter i tidskriften Invandrare och minoriteter fram att endast fem procent av 

de böcker som ges ut i Sverige är icke-västerländsk litteratur.79 Litteraturen måste bli läst, 

analyserad av rätt person och lyftas fram för att bli uppmärksammad. Enligt postkolonial teori 

torde det vara omöjligt att påstå att icke-västerländska författare – med dagens snedfördelade 

maktbalans – skulle ha samma möjligheter att bli kanoniserade och uppmärksammade som 

västerländska författare har.   

Det är möjligt att studium av världslitteraturen enbart leder till en ny kanon, lika 

trögflytande som den nu existerande. Ändock kan kanske en kanon över hela världens 

litteratur med ett mer pluralistiskt innehåll ge en större förståelse för hur allt hänger ihop. 

 

Carl Dahlström skriver i boken Etnicitet. Perspektiv på samhället om tre modeller för 

invandringspolitik; den mångkulturella modellen, assimilationsmodellen och 

segregationsmodellen.80 Sverige räknas enligt Dahlström till den mångkulturella modellen 

där man erkänner och stödjer olika kulturella grupper i samhället. Jag har tidigare benämnt 

                                                 
76 Huss (2007). 
77 Brink (1996). 
78 Bloom (2000).  
79 Ingela Engman, ”Utomeuropeisk litteratur sällan översatt” i Invandrare och minoriteter (Stockholm: 3/2001).  
80 Carl Dahlström, ”Modeller för invandrarpolitik” i Etnicitet. Perspektiv på samhället. (Malmö: Gleerups, 
2007). 
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Sverige som mångkulturellt, det vill säga ett land som innefattar många kulturer.81 Detta 

betyder dock inte att den politik som förs i landet eller att den undervisning som vi förmedlar 

till våra elever är präglad av ett mångkulturellt tänkande. Intervjuerna med lärarna och 

undersökningarna av läromedlen visar att man inte erkänner olika kulturella grupper i och 

utanför Sverige. Att det västerländska och det svenska kulturarvet generellt präglar 

undervisningen är något som även Persson uppmärksammar. Han frågar sig vad det 

gemensamma kulturarvet som lyfts fram i Lp94 innebär. Han menar att läroplanen 

framställer den svenska kulturen som enhetlig och att det talas lite om ett mångkulturellt 

Sverige.82 Problemet anser han ligga i konfrontationen mellan viljan att bevara kulturarvet 

och komma runt den hierarki som detta innebär. För att motverka den hierarki som uppstår 

när man talar om kulturarv stoppas ordet multikulturellt in i styrdokumenten. Men då 

kulturell mångfald kan utgöra ett hot mot den kulturella gemenskapen resulterar detta i att 

fokus ändå till sist läggs på kulturarvet83 och därmed en assimilering av de kulturer som finns 

i samhället.  

Den postkoloniala teoretikern Homi Bhabha menar att det inte finns någon enhetlig 

kultur,84 och därmed borde det heller inte finnas något enhetligt kulturarv att ta del av. 

Liksom Neuman menar Bhabha att kulturer påverkar och influerar varandra, förändras och 

omskapas. Det finns således både likheter och skillnader mellan liksom inom olika grupper. 

Neuman pekar på att detsamma gäller litteraturen.85 Den kan inte begränsas till geografiska 

eller kulturella gränser. Genom alla tider har muntliga berättelser och skriftliga verk spridits 

mellan olika folkgrupper och kulturer, över nationsgränser och kontinenter. Idag kan fler 

människor ta del av texter från jordens alla hörn via det massiva kommunikationsflödet. För 

att förstå den litteratur som produceras i Sverige idag är det därför av största intresse att 

känna till hela världens litteratur varifrån författarna hämtat sin inspiration. 

 

En problematik med att endast läsa västerländsk litteratur i skolan är att inte olika delar av 

världen tillåts göra sig hörd. Said pekar på hur stereotyper och falska bilder om ”de andra” har 

spridits över världen bland annat på grund av att man ignorerat orientalisk litteratur som 

motsäger dessa stereotyper.86 Via läsning av hela världens litteratur skulle fler människor från 

                                                 
81 Svensk Ordbok (1999). 
82 Persson (2007), s. 89. 
83 Persson (2007), s. 56. 
84 Se Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn (2005), s. 43.  
85 Lilian Fernández Hall, ”Boomens barnbarn står på egna ben”, Karavan 2008/2, Stockholm. 
86 Said (1978), s. 432. 
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olika kulturer och samhällen kunna göra sin röst hörd, något som framförallt är viktigt om 

man vill undervisa genom litteratur.  

Vidare har intervjuerna med lärarna visat att inget syfte med litteraturundervisningen 

hindrar att icke-västerländsk litteratur läses i skolan. Om man som lärare vill undervisa i, 

genom och/eller om litteratur finns det ingen anledning att endast läsa en del av världens 

litteratur. Latinamerikansk, asiatisk och afrikansk litteratur är en del av världens litterära 

historia och utveckling och består av litterära kvaliteter värda att läsas och analyseras. 

 

Men är det då litteraturundervisningens uppgift att motverka hierarkier och slå hål på 

främlingsfientliga fördomar och stereotyper? Bloom skriver att det är en illusion att tro att 

man kan hjälpa de kränkta och förbisedda genom att läsa en författare som kommer från 

samma miljö.87 Det är möjligt att litteraturundervisningen inte har något moraliskt eller 

socialt ansvar gentemot de människor som i vårt avlånga land placeras längst ner i den sociala 

rangordningen, men det kanske inte heller är så enkelt. Said menar att geografi, historia och 

kulturer är skapade av människan.88 Väst och öst existerar för att idén om dessa skapats i en 

jämförelse med varandra. Människor föds in i ett samhälle och en kultur som är svår att svära 

sig fri från. Att rätta sig efter de normer som finns i samhället innebär också att man 

återupprättar dem. Utan att kritiskt granska vår omgivning kan vi heller inte förändra den. 

Den postkoloniala teorin ämnar belysa de hierarkier vi skapat, där västerländskt står över 

icke-västerländskt. Molina och de los Reyes betonar hur kulturrasismen kommer i uttryck då 

människor från Afrika, Asien och Latinamerika i enlighet med den koloniala världsordningen 

placeras längst ner på den hierarkiska skalan.89 Att i ett mångkulturellt Sverige bara läsa 

västerländsk litteratur som om det vore det enda existerande, eller det bästa, ger en skev 

uppfattning av världen som helhet och värderar kulturer efter en västerländsk hierarkisk skala. 

Ämnet litteratur bör innefatta hela världens litteratur och den hierarkiska ordning som vissa 

litteraturvetare inte vill ta ansvaret för att förändra, borde inte heller låta denna ordning 

begränsa ämnet litteratur. Via de intervjuer som gjorts har det också uppmärksammats att det 

västerländska perspektivet inte är något specifikt för litteraturstudierna. Mönstret går igen i till 

exempel ämnet historia.  

 

                                                 
87 Bloom (2000), s. 578. 
88 Said (1978), s. 68.  
89 Molina och de los Reyes (2006). 
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Mycket av det som framkommit i min undersökning bekräftas av Barnängens 

Världsbiblioteks enkätundersökning år 2002.90 De resultat som har framkommit i min 

undersökning kan därför ses som en del i ett större sammanhang. I enkätundersökningen från 

2002 var dock betydligt fler lärare nöjda med skolans utbud och på det sätt med vilket man 

lyckats införa icke-västerländsk litteratur i undervisningen. Såsom framgår av mina 

intervjusvar säger sig ingen av lärarna eller bibliotekarierna nöjda med hur det ser ut idag. Att 

resultaten i de båda undersökningarna skiljer sig åt kan bero på att Barnängens 

Världsbiblioteks undersökning innefattar svar från 49 svensklärare och 37 bibliotekarier 

medan jag intervjuat fyra lärare och två bibliotekarier. Dessutom genomfördes 2002 års 

undersökning via enkäter medan jag valde att göra kvalitativa intervjuer, något som kan 

resultera i mer nyanserade svar. Barnängens Världsbibliotek fick endast in 20 % av de 

utskickade enkäterna, vilket betyder att majoriteten valde att inte svara på frågorna. Detta kan 

bero på tidsbrist, men även på att lärare och bibliotekarier inte uppfattade undersökningen 

som viktig eller intressant. Skillnaden på resultaten kan även bero på att uppmärksamheten 

kring icke-västerländsk litteratur har ökat de senaste åren och att min undersökning därför 

vittnar om att medvetenheten kring problemet ökat. De svar som lärare och bibliotekarier gett 

kan tolkas som en välvilja att förändra litteraturundervisningen. Skolorna sägs på olika sätt 

arbeta för att utveckla arbetet kring icke-västerländsk litteratur, men förutom diskussioner och 

inköp av antologier med icke-västerländsk litteratur har inget konkret gjorts för att bryta det 

västerländska mönstret.  

 

Min undersökning har berört förekomsten av icke-västerländsk litteratur i ämnet svenska på 

gymnasiet. Det skulle vara av intresse att undersöka om eleverna via studier i andra språk får 

tillägna sig ett bredare perspektiv på litteraturen. Studier i engelska skulle ligga närmast till 

hands eftersom ämnet är obligatorisk för alla gymnasieelever.  

För att eleverna ska kunna tillägna sig litteratur på ett främmande språk som till exempel 

spanska, kinesiska eller franska krävs goda språkkunskaper. Detta hindrar dock inte att 

eleverna får tillägna sig kunskaper om litteratur eller att litteraturen läses på svenska i syfte att 

få ta del av andra kulturers litteraturer. Därför skulle det vara intressant att undersöka om 

dessa ämnen introducerar eleverna för icke-västerländsk litteratur. Dessutom skulle en 

undersökning av innehållet i modersmålsundervisningen kunna ge ytterligare en dimension 

till kontakten med icke-västerländsk litteratur i de svenska gymnasieskolorna.    

                                                 
90 Se http://www.macondo.nu/pdf/VLslutrapport2.pdf (21.10.2008) 
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Till sist vore det intressant att se om litteraturundervisningen i andra länder i världen är 

lika begränsade som litteraturstudierna i Sverige. Det är fullt möjligt att det är vanligt att man 

studerar den litteratur som man anser ligga närmast en själv geografiskt och/eller kulturellt. 

Detta ursäktar dock inte det ensidiga perspektivet som detta resulterar i.   

 

 

 

 

5. Sammanfattning 

Vi har här sett att kursplanerna i Svenska A och B inte begränsar ämnet litteratur genom att 

förorda vilka verk eller författare som ska läsas. Däremot förespråkar kursplanerna bland 

annat att eleverna ska läsa och tillgodogöra sig internationella verk och litteratur från olika 

kulturer. Lärarna har lyft fram flera olika mål och syften med litteraturundervisningen. Ingen 

av dessa mål har setts som hinder för att icke-västerländsk litteratur skulle kunna läsas i 

skolan. Snarare finns det flera mål som skulle gynnas av en mer pluralistisk och mångkulturell 

litteratur, oavsett om man ska undervisa i, om eller genom litteratur. Trots detta tyder 

intervjuerna med de fyra lärarna och undersökningarna av läromedlen att kursplanerna tolkas 

som att eleverna ska läsa västerländsk litteratur från olika litterära epoker.  

Brink skriver att kanon är manlig, vit och västerländsk och att detta genomsyrar 

universitetsutbildningar och skolkanon, något som tydligt har demonstrerats i denna uppsats. 

Läromedlen förringar och ignorerar i mångt och mycket icke-västerländsk litteratur med 

motiveringen att man i Sverige enbart intresserar sig för västerländsk kultur samt att 

läromedlet måste anpassas efter kanon för att bli läst och använd. Lärarna säger att de vill 

införa icke-västerländsk litteratur i undervisningen, men menar att brist på tid och kunskap 

begränsar möjligheterna. Bibliotekarierna lyfter fram frånvaron av intresse för icke-

västerländsk litteratur som i sin tur bottnar på kunskapsbrist. De menar också att förlag och 

recensenter har ett stort ansvar för att lyfta blickarna utanför Europa. Det är nödvändigt att 

lättläst och elevanpassad litteratur översätts till svenska och säljs till ett överkomligt pris.   

Det har visat sig att den kulturrasism som postkolonial teori förklarar som en rest av det 

koloniala samhället ännu präglar undervisningen i den svenska skolan. Inom 

litteraturstudierna på de undersökta gymnasieskolorna tar detta sig i uttryck i att icke-

västerländsk litteratur antingen ignoreras eller förringas sin betydelse i världslitteraturens 

historia. Det västerländska perspektivet präglar och styr undervisningen.  
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Att ignorera litteratur från icke-västerländska länder eller att förutsätta att västerländsk 

litteratur skulle vara den främsta och den bästa motverkar litteraturens syfte. Om man anser 

att det inte är litteraturens uppgift att motverka de murar som skiljer ”oss” från ”dem” är det 

heller inte murarnas uppgift att begränsa eller inskränka ämnet litteratur. Litteratur har inga 

gränser. 
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Bilaga 1: intervjufrågor till lärarna 

Lärarens roll och litteraturundervisningens syfte: 

1.) Hur ser du på din roll som svensklärare? Vad är din uppgift när det gäller litteratur? 

(förmedla kulturarv (vilket?), öppna nya dörrar, utmana, gynna läsglädjen) 

2.) Varför ska man studera litteratur på gymnasiet? (historiskt, intertextuellt, läsförståelse, 

kulturarv, medmänsklighet, konst etc.) 

3.) Hur arbetar du med litteratur, dvs. hur ser dispositionen för din undervisning ut? 

(kronologiskt, tematiskt etc.)Varför har du valt detta arbetssätt?  

 

Läroboken, läromedel och val av litteratur 

4.) Använder du någon lärobok? Vilken?  

5.) Kan du berätta lite om boken? Vad är för- och nackdelar med boken? 

6.) Varför använder du just denna bok? Är det skolans, förlagens eller ditt val? 

7.) Hur mycket inflytande har läroboken på din undervisning?  

8.) Får eleverna möta någon annan referenslitteratur än läroboken? Vad? 

9.) Använder du dig av fristående skönlitterära verk i undervisningen? Exempel? 

10.) Är det du eller eleverna som väljer vilken litteratur som ska läsas? 

11.) Vad är det som spelar in när du väljer litteratur till dina elever? (både enskilt och i 

klassundervisning). 

 

Det mångkulturella Sverige.  

12.) Hur tolkar du kursplanens “ta del av litteratur från olika kulturer”? 

13.) I vilken utsträckning läses litteratur från icke västerländska kulturer, t.ex. asiatisk, 

arabisk, afrikansk, latinamerikansk, litteratur i undervisningen? 

14.) Varför läser du (inte) icke västerländsk litteratur med dina elever? 
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15.) Hur görs detta? Som en del i litteraturhistorien, som ett tema för sig, som ngt annorlunda? 

16.) Efterfrågar dina elever litteratur från andra världsdelar än Europa? 

17.) Läser ni om t.ex. latinamerikansk, afrikansk och/eller asiatisk litteratur? 

 

Avslutning 

18.) Vad är, enligt din mening, styrkan i din litteraturundervisning? 

 

 

 

 

Bilaga 2. Intervjufrågor, biblioteket: 

 

1.) Hur skulle du beskriva ditt arbete? 

2.) Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

3.) Hur ser du på din roll som bibliotekarie? Vad är din uppgift? (inspirera, tipsa, öppna nya 

dörrar, visa på alternativa böcker etc.). 

4.) Används du och dina kunskaper och erfarenheter som en resurs vid planering av kurser?  

5.) Vänder sig eleverna till dig för att få tips om böcker? Hur tipsar du om en bok och vad är 

det som gör att du väljer en viss bok? 

6.) Vem har hand om inköp av böcker? 

7.) Hur väljer man vad som ska köpas in? (kanon, pengar, utbud, språk, kultur, 

litteraturkritiker,  etc.). 

8.) Ser du biblioteket som ett komplement till läromedel och lärares val av böcker?  

9.) Vad finns det för utbud av böcker och författare från Afrika, Asien och Latinamerika?  

Om det är ett tunt utbud, varför? 

10.) Vad finns det för tillgänglig referenslitteratur om litteratur från Afrika, Asien och 

Latinamerika? Prenumererar ni t.ex. på Karavan? 

11.) Finns det ngn efterfrågan hos eleverna, att få läsa icke-västerländsk litteratur? Varför tror 

du att de (inte) efterfrågar denna litteratur? 

12.) Det finns de som säger att kanon är manlig, vit och västerländsk. Håller du med? Om det 

är kanon som styr vad som läses i skolan betyder det att viss litteratur ignoreras, som t.ex. 

kvinnliga författare, eller författare med icke-västerländsk bakgrund. Hur skulle du beskriva 

biblioteket på skolan? Finns det några krafter som strävar efter att behålla eller bekämpa 

denna manliga, vita, västerländska kanon? 
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