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SAMMANFATTNING 

Syftet med examensarbetet Väst är väst och möter gärna sig självt är att granska innehållet i 
tre läroböcker avsedda för gymnasiekursen Svenska 2, för att synliggöra de diskurser kring 
internationella författarskap som skapas däri. 

Läroplanen stipulerar att kursen Svenska 2 ska lyfta både svenska och ”internationella 
författarskap” och därtill avhandla relationen ”mellan skönlitteratur och samhällsutveckling”. 
Samtidigt ska den svenska skolan utveckla elevernas ”förmåga att leva med och inse de värden 
som ligger i en kulturell mångfald”, med anledning av det ”svenska samhällets international-
isering och den växande rörligheten över nationsgränserna”. Detta examensarbete undersöker 
hur läroböckerna förhåller sig till värdegrunden i relation till sitt urval av internationella 
författarskap. 

Studien nyttjar Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, och lutar sig mot postkoloni-
alistiska och interkulturella teorier. 

Studien konstaterar att läroböckerna på marknaden konstituerar en kulturell kanon, som 
reproducerar den västerländska litteraturhistorien samtidigt som den reducerar utomeuro-
peiska författarskap till fotnoter eller trivia i sammanhanget. 
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1. INLEDNING 

Från 1938 till 1974 granskade staten alla läromedel som användes i Sverige.1 Nu när vi saknar en 

myndighet som granskar nyutgivna läroböcker kan vem som helst publicera ett läromedel som 

inte överensstämmer med den värdegrund2 som råder inom den svenska skolan. 

Ett exempel på detta skedde nyligen vid Örebro universitet, där en obligatorisk kursbok i 

statistik innehöll misogyna räkneexempel.3 Studenterna förväntades räkna ut sannolikheten att 

någon av 140 kvinnor – ”erövrade” av en strandraggare – skulle smittas med HIV. Boken hade 

använts sedan 2006, och enligt kursledningen skulle det vara svårt att byta ut boken, när kursen 

redan pågick. Sagda kursbok objektifierade även kortvuxna.4 

Avsaknaden av en läromedelsgranskande myndighet skapar alltså ett behov av att kritiskt 

granska bokmarknadens läromedel på vetenskaplig grund. För svenskämnet är behovet av 

läromedelsgranskningar inget undantag; bland annat har svenskämnets läromedel granskats ur 

jämställdhetsperspektiv, med slutsatsen att det fortfarande är män som dominerar i skolböck-

erna.5 

Denna bristfälliga representation av kvinnor lyfter ytterligare frågor gällande vilka livsöden 

och vilka identiteter som får synliggöras i klassrummet. Gymnasieskolans läroplan förkunnar att 

kursen Svenska 2 ska avhandla ”[s]venska och internationella författarskap” och relationen 

”mellan skönlitteratur och samhällsutveckling”.6 Hur detta återspeglas i läroböckerna måste 

härvidlag undersökas: vilka kulturers litteraturtraditioner synliggörs i läromedlen, vilka 

författarskap räknas som internationella, vems samhälle avses i läroplanen, och hur synliggörs 

detta i läroböckerna i Svenska 2 som finns ute på marknaden? 

Enligt läroplanen ska dessutom det ”svenska samhällets internationalisering och den väx-

ande rörligheten över nationsgränserna” belysas och befästas genom ”höga krav på människors 

förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald”.7 Detta fordrar en 

god grogrund för interkulturell kompetens och tolerans. 

I ljuset av det svenska samhällets internationalisering växer vikten av multikulturell läs-

ning, som fordrar ett brett utbud av texter från utomeuropeiska kulturer. I nuläget råder det 

dock brist på bland annat svenska översättningar av arabiska böcker, trots att arabiskan ”nu-

mera är Sveriges största minoritetsspråk”.8 Frågan är om läroböckerna ute på bokmarknaden är 

svensklärarna behjälpliga, i uppdraget att utveckla den kulturella mångfalden? 

Förslaget att införa en officiell litterär kanon har länge debatterats, och frågan fick nytt liv i 

slutet av 2017, med anledning av Kristdemokraternas förslag att införa en svensk kanon i den 

                                                           

1 Skolverket. Hur väljs och kvalitetssäkras läromedel? 2015. 
2 Se Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola. 2011, s. 5. 
3 Svennebäck & Gustavsson. ”Protester mot grovt sexistisk lärobok vid Örebro universitet”. SVT Örebro. 24 januari 
2018. 
4 Gustavsson. ”Studenter uppmanas tippa vikten på en ’dvärg’”. SVT Örebro. 24 januari 2018. 
5 Se t.ex. Jöesaar. Grundskolans läroböcker. 2015; Gunnars. Jämställdhet i läromedel. 2017. 
6 Skolverket 2011, s. 162; 169. 
7 a.a. s. 5. 
8 Borgström. ”Få arabiska böcker på svenska – trots språkets storlek”. ETC. 2018. 
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svenska skolan.9 Lägren i frågan är splittrade: förespråkarna framhåller vikten av allmänbild-

ning och värnandet av kulturarvet, medan motståndarna menar att en litterär kanon skulle ut-

göra ett hot mot demokratin.10 Ur vetenskaplig synpunkt är alltså kanonfrågan i klassrummet 

angelägen.  

Trots bristen på myndighetsgranskning står svenska läroböcker numera likafullt under 

granskning från annat håll, där de läroböcker som kritiseras presenterar en ”påstådd politisk-

ideologisk snedvridning” eller en obalanserad representation av olika sociala kategorier.11 

Läroböcker spelar dessutom en väsentlig roll vid maktutövning, genom att påverka läsarnas 

förståelse av det egna samhället och andra samhällen. Läroböckerna riktas ofta till unga läsare 

som ännu inte har den ”analytisk-kritiska förmåga” som krävs för att bemöta böckernas 

budskap ur ett distanserat perspektiv.12  

Ur denna premiss tar den här studien sitt fäste: hur ser representationen i litteraturhisto-

rien ut i läroböckerna på bokmarknaden, utifrån de sociala aspekterna etnicitet och kultur? 

Därigenom uppstår även studiens yrkesrelevans för det kommande lärararbetet.13 Denna bott-

nar i ett försök att resonera kring de konsekvenser som kan följa av att vanemässigt välja ut 

litterära exempel ur läroböcker och att okritiskt reproducera andras representationer av verklig-

heten vid genomförandet av den egna litteraturundervisningen. 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med den här studien är att granska vilka diskurser kring internationella författarskap 

som förmedlas i olika läroböcker avsedda för gymnasiekursen Svenska 2, för att synliggöra 

vilken litterär kanon som etableras utifrån de teoretiska filter som studien aktualiserar. 

Frågeställningarna blir därför: 

 

• Vilka författarskap klassificeras som internationella författarskap i läroböckerna? 

• Vilka diskurser kring internationella författarskap och verk skapas i läroböckerna? 

 

  

                                                           

9 Lindenbaum. ”Partiledaren Ebba Busch Thor (KD) testades i litteratur – svarade fel på alla frågor”. SVT Kultur. 16 
november 2017. 
10 Se t.ex. Sabzevari. ”Litterär kanon – ett hot mot demokratin”. Folket i Bild. 2006, vol. 9. 
11 Karlsson. ”Läroboken och makten – ett nära förhållande”. 2011, s. 44. 
12 a.a. s. 45. 
13 Jfr Johansson & Svedner. Examensarbetet i lärarutbildningen. 2001, s. 19. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Studien sällar sig till tidigare forskning utförd inom läromedelsanalysens och den litterära 

kanonforskningens fält. 

 

2.1 LÄROMEDELSANALYSER 

I en rapport framtagen redan 2006 framkom att läromedlen i den svenska skolan upprätthåller 

andrafieringen av vissa grupper i samhället.14  Rapporten utgår från att den moderna utbild-

ningen skapar en tillhörighetskänsla inom nationen, genom en gemensam historia och en 

gemensam kultur, som odlas inom skolväsendet. Läromedlen reproducerar en vikänsla bland 

somliga, men skapar samtidigt en stereotyp bild av de andra – vilka tilldelas en bestämd 

position inom samhällshierarkin – som befäster de rådande maktrelationerna i samhället.15  

Tanken är här att lärarna har makten att utöva ett symboliskt våld med vilket de kan 

presentera en världssyn som faktisk och äkta utan att samtidigt redogöra för de maktrelationer 

som legitimerar den presenterade världssynen.16 Därigenom befästs vissa samhällsgruppers 

stadigvarande maktställning redan i utbildningssystemet, när lärarna tilldelas makten att 

presentera en viss bild av verkligheten, som i sig reproduceras inom utbildningsväsendet. 

Masoud Kamali har konstaterat att läromedlen i religionsämnet är kristocentriskt 

strukturerade där andra religioner antagoniseras eller reduceras till kuriositeter, medan 

läromedlen i historieämnet är västcentriskt strukturerade och låter försumma historiskt rele-

vant fakta från andra håll och hörn i världen.17  

Även Kenneth Nordgren har konstaterat att svenska läroböcker i historieämnet uteslutande 

förtäljer Europas historia, utan att avspegla den samtida mångkulturella situationen i Väst-

världen i en historisk kontext. I sin läroboksanalys undersöker Nordgren huruvida historieäm-

nets läroböcker anlägger ett interkulturellt perspektiv på den förmedlade historien, d.v.s. 

huruvida läromedlen tillgängliggör de färdigheter som förutsätts för att förstå och fungera i ett 

mångkulturellt samhälle. Nordgrens slutsats är att historieämnets läroböcker har författats för 

att befästa en ”redan etablerad politisk, nationalcentrerad historiekultur” snarare än att belysa 

olika historiska aspekter som har påverkats från ”det omgivande mångkulturella samhället”.18 

För den här studien har förvisso svenskämnet valts som läroboksområde för analysen, men 

de redogjorda resultaten från tidigare analyser av läroböcker i historia är likafullt högst rele-

vanta, då stora delar av kursen Svenska 2 koncentreras till just litteraturhistoria, som likt 

historieämnet delas in i epoker som har varit avgörande för samhällets utveckling och 

                                                           

14 Se Kamali. ”Skolböcker och kognitiv andrafiering”. 2006, s. 47. 
15 a.a. s. 48. 
16 Se Bourdieu & Passeron. Reproduction in education, society and culture. 1990, s. 4f. 
17 Kamali 2006, s. 93. 
18 Nordgren. ”Interkulturella perspektiv i historieläroböcker”. 2011, s. 154. 
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karaktäriserande för den preciserade tidsrymden. Även religionsämnet delar beröringspunkter 

med svenskämnet, då båda aktualiserar livsfrågor, myter och berättelser som konstituerar en 

kultur och håller en grupp samman genom kanoniserade karaktärer och konventionaliserade 

berättartekniska drag. 

 

2.2 LITTERÄR KANON  

Begreppet litterär kanon vinner en användbar definition hos Anna Williams, som menar att det 

moderna kanonbegreppet åsyftar en klassisk litteraturtradition som lever vidare i flera decen-

nier, som varje allmänbildad medborgare förväntas ha läst.19 Begreppet vidareutvecklas av 

kanonförespråkaren Harold Bloom, som lyfter Dante, Shakespeare, och Beckett som tongivande 

gestalter för just Västvärldens litterära kanon.20 

Forskningen om en litterär kanon i Sverige har varit omfattande. Lars Brink har kunnat 

konstatera att litteratururvalet i svenska gymnasieläroböcker har baserats på de politiska, 

nationella, religiösa, och estetiska ideal som har varit rådande i Sverige under den tid som läro-

medlen gavs ut.21 

Enligt Harold Bloom är det dock endast kvaliteten i en författares verk som spelar in när ett 

författarskap ska sväras in i en litterär kanon – inte de politiska eller moraliska aspekterna. Ett 

verks individualitet och originalitet är det som ska avgöra ett verks eventuella kanoninträde.22  

Bloom delar in den västerländska litterära kanon i tre eror, utifrån återkommande teman 

och representativa författare.23 Inledningsvis råder den aristokratiska eran, som sträcker sig 

från renässansen till upplysningen, med Shakespeare och Dante som frontfigurer, tätt följda av 

bland andra Goethe, Molière, och Cervantes. Därnäst infaller den demokratiska eran, med ur-

sprung i den franska revolutionen, och med centrala författarskap som Tolstoj, Ibsen, och 

Dickens. Avslutningsvis infaller den kaotiska eran, med modernistiska författarskap, däribland 

Kafka, Beckett, Proust, och Woolf, som dels speglar vår tid, och som dels återanknyter till tidi-

gare kanoniserade författarskap under den aristokratiska eran. 

För den här studien blir forskningen om den litterära kanon relevant på grund av den kano-

niska effekt som läroböcker har, givet deras starka position i kursupplägget och deras makt att 

sätta normer för undervisningen.24 Därigenom blir det angeläget att synliggöra vilken sorts litte-

rär kanon som den nuvarande läroboksmarknaden upprätthåller. 

 

  

                                                           

19 Williams. Stjärnor utan stjärnbilder. 1997, s. 16. 
20 Bloom. Den västerländska kanon. 2000, s. 22. 
21 Brink. Gymnasiets litterära kanon. 1992, s. 140. 
22 Bloom 2000, s. 13. 
23 a.a. s. 19. 
24 Se Hultén. Naturens kanon. 2008. 
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3. TEORI 

Studien utförs dels ur ett postkolonialistiskt perspektiv – där resultaten analyseras utifrån 

teorier rörande orientalism, representation, eurocentrism, och stereotyper – men studien utförs 

också ur ett interkulturellt perspektiv för att ytterligare knyta resultaten till skolans värld. 

 

3.1. POSTKOLONIALISTISKT PERSPEKTIV 

Den första kulturteori som studien ställer sig bakom är det postkolonialistiska perspektivet, som 

utgår från Edward W. Saids teorier om orientalism som ett uppdelande av världens kulturer i 

två läger, där ett aktivt vi kastar sin blick på ett passivt dem. I denna binära dikotomi består 

sagda vi av de västerländska länderna medan de österländska länderna utgör sagda dem, och 

medan det koloniägande Västerlandet beskrivs som rationellt, ärligt, överordnat, och initiativ-

rikt, beskrivs det koloniserade Österlandet som den negativa motsatsen.25 I den här studien är 

det Sverige i synnerhet och Västvärlden i allmänhet som antas utgöra detta aktiva vi, då 

läroböckerna riktar sig till lärare och elever i den svenska skolan. 

Medan Said koncentrerar sig på de diskursiva motsättningarna mellan ett koloniserat öst 

och ett koloniserande väst vill Ziauddin Sardar nyansera perspektivet, och lyfta fram 

orientalismens ursprung som ett resultat av Västerlandets oförmåga att bortse från Österlandets 

historiska relevans i termer av eftertraktade egenskaper som såväl militärmakt som ekonomisk 

och kulturell blomstring. Därutöver ser Sardar orientalismen som en medvetet formad okun-

skap om Österlandets kultur som väst applicerar på öst.26 Härur uppstår tanken om försum-

mande eller reducering av andrafierade kulturer vid urvalet av läroboksstoff.27 Att endast redo-

göra för Västerlandets verk och utelämna de resterande världsdelarna omöjliggör förvisso för att 

ett orientalistiskt perspektiv anläggs på vissa kulturer, men å andra sidan hotar exkluderingen 

av icke-västerländska kulturer i läromedel att förmedla en gemenskap som bara tar hänsyn till 

en viss kultur.  

Härvidlag framstår termen eurocentrism som högst relevant för studien. Eurocentrismen 

åsyftar ett västerländskt förtryckande av de icke-västerländska folkslagen, där de icke-väster-

ländska identiteterna blir bannlysta och ersatta av en kolonial identitet som ”lägre stående 

varelser”.28 Enligt eurocentrismen anses allting som ligger bortom Västerlandet utgöra en 

obetydlig periferi, utanför centrum för den etablerade civilisationen. Den västerländska kulturen 

”uppfattas som universell eller överordnad” medan ”det föreställt icke-europeiska” enbart 

erhåller ett värde när det kan relateras till det västerländska.29 Genom upprätthållandet av en 

                                                           

25 Said. Orientalism. 2016, s. 111f. 
26 Sardar. Orientalism. 1999, s. 2–4. 
27 Se Kamali 2006, s. 93. 
28 Said. Kultur och imperialism. 1995, s. 305. 
29 Berg. ”Postkoloniala studier”. 2017, s. 278f. 
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eurocentrisk världsbild, och genom uteslutandet av relationer mellan olika länder, upprätthålls 

stereotyper, d.v.s. förenklade och reproducerade identiteter, över de kulturer som uppfattas 

som annorlunda. Detta upprätthållande utgör ett sätt för den västerländska normen att be-

härska det avvikande.30 

En annan postkolonialistisk aspekt som bör lyftas i sammanhanget är det litteraturteore-

tiska begreppet subalternitet, såsom det definieras av Gayatri Chakravorty Spivak. Begreppet 

åsyftar den röstlöshet som underordnade i en struktur upplever när de inte får artikulera sina 

egna intressen, medan de privilegierade rösterna i den dominerande samhällsstrukturen repre-

senterar de subalterna. De underordnade kan alltså bara få sina intressen tillgodosedda genom 

att de filtreras genom de privilegierades världssyn.31 

För att skapa djupare insikt om postkolonialistisk teori kan Stuart Halls begrepp 

representation åberopas. Hall menar att olika egenskaper tillskrivs olika sociala grupper för att 

kunna kategorisera dem. Dessa tillskrivna egenskaper hos olika sociala grupper och kulturer gör 

medlemmar ur dessa grupper till representanter för olika abstrakta begrepp, såsom godhet eller 

ondska.32 För att vi som individer ska kunna förstå den sociala världen delar vi in dess olika 

agenter i olika typer som baseras på olika attribut. Vid kategoriseringen av människor sker typi-

fieringen genom aspekter såsom kön eller nationalitet. Jämte typer finns också stereotyper som 

i Halls idévärld åsyftar en representation i betydelsesystemets maktordning vars attribut har 

reducerats, varpå nyanseringen har försvunnit, varigenom stereotypen exkluderas från den 

jämlikhet som råder bland andra typer i betydelsesystemet.33 

För att nyansera perspektivet om ett föreställt vi som betraktar ett föreställt dem bör också 

närhetsprincipen lyftas. Hemmahörande inom medie- och journalistikforskningen stipulerar 

närhetsprincipen att en händelse har störst chans att bli en nyhet ju närmare den ligger publicis-

terna och publiken i tidsmässigt, rumsligt, och kulturellt hänseende.34 

Några specificerade kulturella faktorer som avgör vad som blir en nyhet är hur pass mycket 

händelsen berör elitnationer och elitpersoner, hur väl en händelse kan konsumeras på ett 

personligt plan, och hur pass negativa händelsens konsekvenser blir.35 

En ytterligare aspekt av närhetsprincipen är domesticering, som åsyftar det sätt varvid en 

utrikeshändelse får en lokal vinkel i inrikesnyheterna, för att appellera till en tänkt publik inom 

den egna nationen – vilket förstärker den egna nationella identiteten samtidigt som det motver-

kar internationella diskurser genom att alltid skapa relevans för någonting utifrån det in-

hemska.36 

Dessa medieteorier kan knytas till läroboksfältet genom domesticeringens inringade 

målgrupp (svenska elever i gymnasieskolan) och närhetsprincipens förmåga att förklara vissa 

                                                           

30 Ibid. 
31 Spivak. ”Can the Subaltern Speak?”. 1988, s. 78f. 
32 Hall. Representation. 1997, s. 28. 
33 a.a. s. 257f. 
34 Hadenius et al. Massmedier. 2008, s. 303f. 
35 Galtung & Ruge. ”The Structure of Foreign News”. 1965, s. 68. 
36 Olausson. ”The Diversified Nature of ’Domesticated” News Discourse”. 2015, s. 711. 
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urval hos läroboksförfattarna. Begreppet domesticering kan likaledes appliceras på det 

analyserade materialet, för att se hur läroboksförfattarna presenterar någonting internationellt 

för en tänkt nationell målgrupp; därtill kan de kulturella aspekterna vidare belysa 

läroboksförfattarnas strategier för att göra stoffet personligt tilltalande hos de tänkta läsarna, 

som förväntas kunna identifiera sig med läroboksinnehållet. 

 

3.2 INTERKULTURELLT PERSPEKTIV 

Den andra kulturteori som studien lutar sig mot är det interkulturella perspektivet. En viktig 

färdighet i det internationella och mångkulturella samhället är att medborgarna besitter en 

interkulturell kompetens, som den svenska gymnasieskolan också förväntas förmedla till 

eleverna, i termer av internationell solidaritet, och genom främjandet av elevernas förmågor att 

”leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” och deras förståelse för ”den 

kulturella mångfalden inom landet”.37 

Enligt Michael Byram med flera konstitueras interkulturell kompetens av kunskap, färdig-

heter och attityder, samt de värderingar som någon besitter baserat på vilken social grupp en 

individ tillhör.38 Interkulturella attityder består av nyfikenhet och öppenhet, och därtill en vilja 

att se andras kulturer och ens egen kultur som någonting relativt och inte som någonting fixerat. 

Till interkulturella attityder hör också decentrering, d.v.s. förmågan att se sin egen kultur, sina 

egna värderingar, och sina egna beteenden ur en utomståendes perspektiv. 

Till interkulturell kunskap hör kännedom om sociala grupper inom det egna landet och 

inom andra länder, d.v.s. kunskap om hur andra kulturer ser på den egna kulturen, samt allmän 

kunskap om andra folkslag. För att tillskansa sig interkulturell kunskap krävs färdigheter att 

jämföra, tolka, och relatera olika kulturer, och i förlängningen färdigheter att upptäcka 

kulturer och avslutningsvis krävs en granskande kulturell medvetenhet, för att kunna värdera 

”perspektiv, praktiker, och produkter inom den egna såväl som i andra kulturer och länder”.39 

Att erövra en demokratisk kompetens genom den skönlitterära läsningen förespråkas av en 

rad litteraturdidaktiker, som ser erkännandet av Den andre som en nyckelfaktor i skapandet 

och förädlingen av elevernas demokratiska kompetens.40 Med andra ord förutsätter den inter-

kulturella kompetensens tillblivelse att författarskap från andra kulturer lyfts i klassrumsläs-

ningen. 

Enligt Pirjo Lahdenperä finns det tre olika former av interkulturalitet som kan tillämpas i 

klassrummet, för att kunna bedriva undervisning ur ett interkulturellt perspektiv: en normativ, 

en kritisk, och en nydanande interkulturalitet.41 Den normativa interkulturaliteten handlar om 

att lära eleverna hur stereotyper, rasism, och andra sociala ojämlikheter påverkar kommuni-

                                                           

37 Skolverket 2011, s. 5f. 
38 Byram et al. Developing Intercultural Competence in Practice. 2011, s. 5f. 
39 a.a. s. 7, min övers. 
40 Se Molloy. Skolämnet svenska. 2007, s. 165–168. 
41 Lahdenperä. Interkulturellt ledarskap. 2008, s. 30f. 



8. 

 

kationen mellan människor, i fråga om demokrati, tolerans, och inkludering. Den kritiska inter-

kulturaliteten handlar i sin tur om att lära eleverna att förhålla sig kritiska till sin egen historia 

och sina kulturella värderingar, i syfte att utveckla en kritisk självmedvetenhet. Olika kulturellt 

burna antaganden, referensramar, och sociala konstruktioner måste problematiseras och ställas 

i kontrast mot andra perspektiv, och de olika kulturerna måste sättas i ett begripligt samman-

hang för att kunna analyseras, som ett led i att ifrågasätta rådande maktförhållanden. Den 

nydanande interkulturaliteten handlar avslutningsvis om att ta fasta på möjligheten att skapa 

någonting nytt genom sina analyser, som är gränsöverskridande, perspektivöppnande, 

barriärvidgande, och som syftar att rekonstruera den egna identiteten. 

Vid en interkulturell undervisning måste lärostoffet anpassas efter elevernas kulturella här-

komst, dels för motivationens skull, och dels ”[f]ör att förhindra att elever med annan etnisk 

bakgrund missgynnas” av ämnesupplägget.42 Det är med andra ord av stor vikt att litteratur-

urvalet speglar den heterogenitet som råder bland eleverna i svenska klassrum i dag. 

 

4. METOD 

För att besvara frågeställningarna har en kritisk diskursanalys utifrån Norman Faircloughs tre-

dimensionella modell valts som metod.43 Fairclough utgår från att en diskurs återskapar och 

omformar kunskap, identiteter, och maktrelationer, samtidigt som den formas av andra sociala 

praktiker.44 Premissen för kritiska diskursanalyser är att en diskursiv praktik ”både speglar och 

aktivt bidrar till social och kulturell förändring”.45 Den lärobok som uppfyller läroplanens krav 

spelar alltså en viktig roll för värdegrundsarbetets införlivande i praktiken. 

Det som ska analyseras i den kritiska diskursanalysen är dels den kommunikativa händel-

sen – d.v.s. ett språkbruk inom ett medium – och dels diskursordningen, som består av de 

sammanlagda diskurstyperna (diskurserna och genrerna) som används inom en viss social 

domän.46 I den här studien är den aktuella diskursordningen läroböckernas diskursordning, där 

språket – utifrån Faircloughs teori – används på ett för diskursordningen bestämt sätt. 

De kommunikativa händelserna i Faircloughs modell47 består av tre delar: för det första ut-

gör de en form av text (i den här studien består de av förklaringar, faktarutor, texturval, och 

uppgifter); för det andra ingår de i en diskursiv praktik, där texterna produceras och kon-

sumeras, och för det tredje utgör de en social praktik. Vid en analys utifrån Faircloughs modell 

är alltså uppgiften att analysera textens egenskaper, de produktionsprocesser som inbegriper 

texten, och den bredare sociala praktik där texten samverkar. 

Texten analyseras lingvistiskt genom att synliggöra vokabulär, grammatik, och samman-

                                                           

42 a.a. s. 100. 
43 Se Fairclough. Discourse and Social Change. 1992, s. 73. 
44 a.a. s. 64. 
45 Se Winther Jørgensen & Phillips. Diskursanalys som teori och metod. 2000, s. 84. 
46 Fairclough. Media Discourse. 1995, s. 66. 
47 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 74. 



9. 

 

hanget mellan olika satser i texten.48 Den diskursiva praktiken synliggörs genom att analysera 

hur diskurser och genrer artikuleras i textproduktionen, d.v.s. ”hur textförfattare bygger på re-

dan existerande diskurser och genrer för att skapa en text”.49 Den sociala praktiken analyseras 

genom ett resonemang om huruvida den diskursiva praktiken återskapar eller omformar den rå-

dande diskursordningen, och vilka sociala konsekvenser som uppstår av en sådan brytning. 

Detta sista steg kräver en sociologisk teori eller en kulturteori för att kunna komma till skott. 

 

4.1 ANALYSMETOD FÖR TEXTEN 

Texten kan analyseras diskursivt ur en mängd språkliga aspekter, bland andra etos (hur identi-

teter skapas genom språket), metaforer, ordval, och två viktiga grammatiska byggstenar, 

nämligen transitivitet och modalitet.50 Transitivitet åsyftar processförbindelsen mellan en hän-

delse, ett subjekt, och ett objekt, och dess syfte är att åskådliggöra de ideologiska konsekvenser 

som uppstår genom olika formuleringar. I en mening av typen ”rysk litteratur anses ofta 

invecklad” har agenten utelämnats och satsen står i passiv form, vilket ger känslan av att 

påståendet skulle vara en sanning utan bakomliggande faktorer (t.ex. litteraturvetare eller 

kritiker i det här fallet). Ett annat sätt att på språklig väg gömma agenten är via nominalisering, 

där processen ersätts med ett substantiv (t.ex. ”den ryska litteraturens inveckling”).  

Begreppet modalitet åsyftar graden av instämmande i en mening; t.ex. råder det stor skill-

nad i modalitet i meningarna ”rysk litteratur är invecklad”, ”jag anser att rysk litteratur är 

invecklad”, och ”kanske kan vi påstå att rysk litteratur är invecklad.” Modalitet kan alltså handla 

om hur mycket en sändare av ett budskap håller med en påstådd sanning, vilket får konsekven-

ser för den konstruktion av sociala relationer och betydelsesystem som skapas inom diskursen. 

 

4.2 ANALYSMETOD FÖR DEN DISKURSIVA PRAKTIKEN 

Den diskursiva praktiken kan analyseras ur flera perspektiv.51 Det är t.ex. möjligt att undersöka 

vilka led en text måste gå igenom innan den publiceras. Eftersom vi inte längre har någon 

granskningsnämnd för läromedel faller det perspektivet bort. Det går dock att analysera inter-

diskursiviteten, d.v.s. vilka diskurser som den aktuella diskursen bygger på, samt intertextuali-

teten, d.v.s. vilka texter som de analyserade texterna bygger på.52 Ett sätt att analysera 

läroböckernas interdiskursivitet är att undersöka reklamtexterna hos förlagen eller på baksidan 

av bokpärmarna.  

Ett sätt att undersöka intertextualiteten är att jämföra läromedlen mot tidigare upplagor av 

samma bok, t.ex. före och efter läroplansskiftet år 2011. Ett annat sätt, som är mer relevant för 

                                                           

48 a.a. s. 75. 
49 Ibid. 
50 a.a. s. 87f. 
51 a.a. s. 85. 
52 a.a. s. 86. 
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den här studien, är att jämföra intertextualiteten mellan de olika läroböckerna – då alla böcker 

är just läroböcker i svenska är det rimligt att utgå från att de respektive författarna har lånat 

idéer och strukturer av varandra, och om så inte är fallet, är det åtminstone rimligt att anta att 

de har skrivit sina lärobokstexter i enlighet med läroplanens föreskrifter. Alltså finns det en 

intertextualitet att granska mellan läroböckerna och läroplanen. 

 

4.3 ANALYSMETOD FÖR DEN SOCIALA PRAKTIKEN 

Den sociala praktiken åskådliggörs genom att ställa den diskursiva praktiken mot en 

kulturteori, för att se om den diskursiva praktiken återskapar och vidmakthåller 

diskursordningen, och därigenom bidrar till att upprätthålla det rådande läget i den sociala 

praktiken, eller om den utmanar diskursordningen och därmed bidrar till att skapa förändring.53 

Därigenom blir det möjligt att skönja om läroböckerna, i det här fallet, förstärker och döljer 

ojämlika maktförhållanden i litteraturhistorieskrivningen, eller om de projicerar en ny bild av 

verkligheten som ifrågasätter de rådande maktpositionerna. 

 

5. METODDISKUSSION 

Läroboksanalyser kan utföras genom tre olika ansatser, nämligen en processuell, en strukturell, 

och en funktionell ansats.54 Genom den processuella ansatsen analyseras lärobokens process 

från produkt till mottagande. Den strukturella ansatsen intresserar sig å sin sida för att analy-

sera de faktorer som har påverkat lärobokens tillblivelse inom en viss tidsram. Till dessa påver-

kande faktorer räknas revideringar i skolans styrdokument, det politiska läget, eller nya rön 

inom det vetenskapliga fältet.55 Slutligen återfinns den funktionella ansatsen, där målet är att 

analysera budskapet som läroboken förmedlar.56 

Den här studien baseras på en funktionell ansats, där målet är att analysera det faktiska 

innehållet i de utvalda läroböckerna, men studien bottnar ändå i ett intresse för den strukturella 

ansatsen, d.v.s. vilka krav i styrdokumenten som kan ställas på nyutgivna läromedel. Med andra 

ord är den utförda studien en funktionell läroboksanalys, som ställs mot ett teoretiskt ramverk 

baserat på en strukturell förståelse av läroboksklimatet. 

Fördelen med en kritisk diskursanalys för det i studien angivna syftet är att den möjliggör 

en analys av förhållandet mellan text och samhälle.57 Diskursanalysen kräver dock mer än en 

renodlad textanalys för att kunna säga någonting väsentligt; den fordrar ett tvärvetenskapligt 

förhållningssätt där textanalysen kombineras med en social analys. Målet med den kritiska 

                                                           

53 a.a. s. 90. 
54 Ammert. ”Om läroböcker och studiet av dem”. 2011, s. 29. 
55 a.a. s. 29–33. 
56 a.a. s. 33f. 
57 Jfr Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 72. 
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diskursanalysen i den här studien blir därför att undersöka hur diskurserna kring in-

ternationella författarskap ser ut i några för undersökningen relevanta läroböcker i Svenska 2, 

och granska dessa diskurser genom ett postkolonialistiskt filter, som tjänar som social analys till 

textanalysen. 

För att en diskursanalytisk studie ska kunna uppnå en hög grad av reliabilitet krävs det att 

kodningen av analysmaterialet är så standardiserad som möjligt. Analysen, som är en tematisk 

analys, bygger på att olika teman identifieras ur de textfragment som utgör studiens material, 

och under analysens gång dyker nya teman upp medan obrukbara teman förkastas. Av den 

anledningen är det viktigt att först göra en preliminär analys, där de analytiska verktygen testas 

och eventuellt revideras, inför den slutgiltiga kodningen av materialet. För att kunna uppnå en 

hög grad av validitet fordras ett tydligt sammanhang och en gedigen fruktbarhet.58 Med andra 

ord måste analysen bestå av påståenden som bidrar till att upprätthålla ett sammanhang för de 

inringade diskurserna, samtidigt som analysen måste besitta en tydlig förklaringskraft och 

kunna presentera nya förklaringar på identifierade problem. Det bör dock noteras att dessa 

validitetskriterier inte finns representerade i alla diskursanalyser, och de utgör inte i sig själva 

en absolut garanti på analysens validitet.59 

En annan viktig legitimitetsaspekt inom diskursanalysen är reflexiviteten.60 Eftersom varje 

diskursanalys är en diskursiv konstruktion kan ingen diskursanalys presentera den enda sanna 

versionen av verkligheten, utan endast bidra till den diskursiva kampen genom att placera sig i 

ett fält. Därför måste analysens resultat bedömas reflexivt, genom att ställas mot den teoretiska 

bakgrunden, och genom att bedöma vilken roll den egna studien spelar för bevarandet eller 

ifrågasättandet av de rådande maktrelationerna. Reflexiviteten förutsätter alltså att forskaren 

reflekterar över sina egna val i undersökningen och sin egen roll som forskare.61 

Vid redovisningen av resultaten av en kritisk diskursanalys är det viktigt att erkänna risken 

för att undersökningens slutsatser kan komma att bli resurser eller argument inom social ingen-

jörskonst.62 För Fairclough är detta välkommet, förutsatt att forskningsresultaten används pro-

gressivt ”för att främja mer egalitära och liberala diskurser” och därigenom bidra till 

demokratiseringen inom ett fält.63 Genom att mana mottagarna av studieresultaten till en kri-

tisk språkmedvetenhet – d.v.s. att ge aktörer inom ett fält kunskap om de ramar som begränsar 

deras språkbruk och de möjligheter att göra motstånd som finns – kan studien skapa förutsätt-

ningar för en mer jämlik maktfördelning. I den här studien är målet att synliggöra och proble-

matisera hur representationen och fördelningen av litterär makt ser ut i läroböckerna. 

För att försäkra att replikerbarheten håller en hög kvalitet har ett analysschema strukture-

rats och använts för varje analyserad text.64 

                                                           

58 a.a. s. 122f. 
59 Potter. ”Discourse analysis and constructionist approaches”. 1996, s. 22. 
60 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 111f. 
61 a.a. s. 112. 
62 Fairclough 1992, s. 239. 
63 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 92. 
64 Se bilaga 1. 
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6. URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

För studien har tre läroböcker i kursen Svenska 2 valts ut. Urvalskriteriet har varit att böckerna 

måste ha varit skrivna efter 2011, eller åtminstone reviderade och utgivna i ny upplaga efter 

2011, för att kunna försäkra att läroboksförfattarna har haft den nuvarande läroplanen att utgå 

från under sammanställandet av sina läroböcker. Studien koncentrerar sig uteslutande på 

tryckta böcker, eftersom dessa fortfarande utgör ”ett bärande medium” även om de existerar ”i 

samverkan med olika digitala medier”.65 

I enlighet med regeln om att var sak har sin plats kommer endast de kapitel som rör de 

skönlitterära delarna av svenskämnet att analyseras. Det är möjligt att internationella retoriker 

eller språkforskare förekommer i läroböckerna, men några sådana nämns inte i läroplanen. Det 

är, som redan har specificerats, bara den skönlitterära delen av svenskämnet som ska inkludera 

just internationella författarskap. Därtill är det bara själva läroböckerna som analyseras, och 

inte de till somliga läroböcker medföljande antologierna, då dessa inte utgör huvudboken i 

läroboksserierna. 

Tre läroböcker i kursen Svenska 2 har valts ut för studien. Dessa är: 

 

Svenska impulser 2 

Denna lärobok, författad av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson, är den tidigast utkomna 

av de läromedel som analyseras i studien. Egentligen utkom läroboken innan 2011, men 

eftersom den har genomgått nya tryckningar och reviderade upplagor bör den leva upp till kra-

ven för rådande läroplan. För analysen har förordet, paratexten i slutet, och de onumrerade 

kapitlen från sidan 8 till 373 valts ut. 

 

Svenska rum 2 

Denna lärobok, författad av Leif Erikssson, Helena Heijdenberg, och Christer Lundfall, tillkom 

kort efter den rådande läroplanens införande. För analysen har förordet, paratexten i slutet, och 

kapitlen 1, 2, 4, 5, 6, 7, och 8 – som handlar om litteratur – valts ut. 

 

Språket och berättelsen 2 

Denna lärobok, författad av Linda Gustafsson och Uno Wivast, är det senaste tillskottet på bok-

marknaden som avhandlas i studien. För analysen har förordet, paratexten i slutet, och de 

onumrerade kapitlen från sidan 7 till och med sidan 319 valts ut. 

 

  

                                                           

65 Whitling & Kågerman Hansén. ”Sedan är det väl bara att trycka?”. 2011, s. 96. 
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7. ANALYS 

Först tillämpas analysmetoden för texten på de tre läroböckerna i kursen Svenska 2, utifrån frå-

gan om vilka författarskap som klassificeras som internationella författarskap. Därefter 

sammanfattas analysresultaten för att synliggöra vilka samhällens utveckling som förmedlas i 

litteratururvalet i läroböckerna. Efter genomförd textanalys ställs resultaten mot teorierna om 

postkolonialism och interkulturell kompetens, för att besvara frågan om vilken diskurs kring 

internationella författarskap som skapas i samtliga utvalda läroböcker. I redovisningen av ana-

lyserna har resultaten från de olika läroböckerna sammanfogats till en enhetlig diskurs.  

Därnäst tillämpas analysmetoden för den diskursiva praktiken, för att granska de 

intertextuella förbindelser som finns mellan läroböckerna och läroplanen och mellan läroböck-

erna sinsemellan.  

Analysmetoden för den sociala praktiken, som avslutar analysen, presenteras i diskussions-

kapitlet, genom att resultaten från den diskursiva praktiken ställs mot resultatet av 

textanalysen, som vid det här laget har belysts genom studiens aktuella teorier. 

 

7.1 DE GAMLA GREKERNAS GUDOMLIGHET 

Läroboksförfattarna inleder litteraturhistorien med de antika grekiska författarskapen, och åter-

knyter löpande till dem under litteraturhistoriens gång. Detta resulterar i att ett sentida 

författarskap vinner legitimitet genom att sälla sig till den gamla grekiska berättartraditionen. 

I Svenska impulser 2 tillskriver läroboksförfattarna den antika litteraturen ett stort etos 

redan inledningsvis, och denna trend håller i sig genom hela deras redogörelse för 

litteraturhistorien: exempelvis vinner renässanspoeten ”Stiernhielm – den svenska skalde-

konstens fader” sin legitimitet genom sin nordiske Hercules.66 Den romerske poeten Ovidius be-

skrivs som ”en inspirationskälla för både dramatiker som Shakespeare och vår tids såpa-

författare”.67 De engelska romantikerna Percy Bysshe Shelley, Lord Byron, och John Keats ställs 

även de i förhållande till den antika grekiska litteraturen: Shelley presenteras som en ”bråk-

stake” som i ”den grekiska mytologin fann [den] gestalt som han kunde identifiera sig med”, 

nämligen Prometheus.68 Lord Byron engagerade sig ”särskilt i den [grekiska] frihetskampen mot 

Osmanska riket” i enlighet med ”romantikens intresse för antiken”.69 I anslutning till John 

Keats lyfts dennes Ode till en grekisk urna, och som ”[eleven] säkert vet brukar den grekiska 

antiken ofta illustreras med målningar som finns på keramik från den tiden”.70 Trenden 

fortsätter med Mary Shelley: efter ett utdrag ur Frankstenstein uppmanas eleven undersöka 

                                                           

66 Markstedt & Eriksson. Svenska impulser 2. 2010, s. 137. 
67 a.a. s. 69f. 
68 a.a. s. 188f. 
69 a.a. s. 190. 
70 a.a. s. 192. 
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dess undertitel – den moderne Prometheus.71 Även i den moderna litteraturen används antiken 

som måttstock: irländaren James Joyce presenteras i anslutning till sin ”imponerande roman” 

Odysseus, som har ”en symbolisk betydelse i och med kopplingen till [Homeros’] Odysséen”.72 

Det litterära temat om ”den hemvändande krigaren” har ”aldrig slutat att fängsla”, skriver läro-

boksförfattarna, och lyfter vid ett annat tillfälle den tyske författaren Bernhard Schlinks roman 

Hemkomsten som ett exempel på en modern variant av Odysséen.73 

Läroboksförfattarna bakom Svenska rum 2 ställer sig bakom tendensen att relatera nya för-

fattarskap till de antika. I anslutning till Odysséen lyfts Eyvind Johnsons Strändernas svall, 

medan Ovidius’ Pyramus och Thisbe ställs mot Shakespeares Romeo och Julia.74 Även för dessa 

läroboksförfattare blir det ett självändamål att låta sig inspireras av antikens litteratur – och en 

växelverkan uppstår: genom att referera till författarskap som har tagit sin grodd ur antikens 

litteratur, befäster läroboksförfattarna samtidigt de gamla grekernas legitimitet som 

inspirationskällor för framtida författarskap i föregångarnas avbild. 

Även Språket och berättelsen 2 sällar sig den antika litteraturen som måttstock. Läroboks-

författarna skriver att de antika grekiska eposen ”har många drag som vi möter i dagens action-

filmer”, och vad det antika dramat beträffar kan ”man kan säga att filmen är en förlängning av 

det tidiga grekiska dramat”.75 Vergilius’ Eneiden ”är starkt påverkad av Iliaden och Odysséen 

[och den] hyllades av kejsar Augustus och blev Roms nationalepos”.76 Ödestron i de isländska 

sagorna ”liknar den som uttrycks i de grekiska eposen Iliaden och Odysséen”.77 Romantiken 

presenteras som en tillbakagång ”till den gamla goda tiden”, och romantikerna ”hyllade tidigare 

epoker som antiken och medeltiden”.78 Percy Bysshe Shelley introduceras i anslutning till 

dennes Den befriade Prometheus, medan John Keats än en gång presenteras i anslutning till sitt 

Ode till en grekisk urna.79 Även här ses Mary Shelleys Frankenstein i ljuset av sin undertitel 

Den nya Prometheus.80 Läroboksförfattarna redogör dessutom för flera paralleller mellan 

Odysseus av James Joyce och Odysséen av Homeros, däribland likheten i form och tema.81  

Läroboksförfattarna åberopar även den antika litteraturen för att legitimera litterära gen-

rer. Deckargenren introduceras exempelvis genom amerikanen Edgar Allan Poe, som ”brukar 

räknas till genrens skapare”, men även ”i pjäsen Kung Oidipus av Sofokles från 400-talet f.Kr.” 

skildras en mordutredning, ”där Oidipus söker efter sin fars mördare”.82 

Antiken framstår som en litterär guldålder, och de europeiska författarskapen legitimeras 

genom sitt öppna förhållande till antikens mytologi eller sitt försvar av de grekiska idealen – 

                                                           

71 a.a. s. 201. 
72 a.a. s. 285. 
73 a.a. 55f. 
74 Eriksson et al. Svenska rum 2. 2013, s. 25; 37. 
75 Gustafsson & Wivast. Språket och berättelsen 2. 2016, s. 17; 19. 
76 a.a. s. 25. 
77 a.a. s. 59. 
78 a.a. s. 142. 
79 a.a. s. 147f. 
80 a.a. s. 150. 
81 a.a. s. 215. 
82 Markstedt & Eriksson 2010, s. 352. 



15. 

 

helt i linje med Harold Blooms definition av den kaotiska eran inom den litterära kanon.83 

Sett i ljuset av postkolonialistisk teori blir upphöjningen av antiken ett upprätthållande av 

eurocentrismen: endast författarskap som sällar sig till dess form och tematik tillskrivs ett 

värde, vilket stänger ute moderna författarskap som hämtar sin inspiration ur andra litterära 

traditioner än de grekiska.84 

 

7.2 VÄST ÄR VÄST OCH MÖTER GÄRNA SIG SJÄLVT 

En ytterligare aspekt som framträder i läroboksförfattarnas diskurs kring internationella 

författarskap är hur västerländska författare inspireras av varandra, vilket strider mot Harold 

Blooms kriterium att ett verks individualitet och originalitet är det som ska avgöra ett verks 

eventuella inträde i kanon.85 

Ett exempel på ett författarskaps återanknytning till ett tidigare författarskap presenteras i 

anslutning till Njals saga.86 Berättarstilen i den isländska sagalitteraturen exemplifieras genom 

isbergstekniken, och Ernest Hemingways hårdkokta stil åberopas, följd av ett textutdrag ur 

Raymond Chandlers Den stora sömnen, som ett exempel på att sagaberättarnas ”kallhamrade 

stil [framgångsrikt har] använts i amerikanska deckare”.87 I Svenska rum 2 ställs Njals saga i 

ljuset av den svenske serietecknaren David Nessles tecknade serie Arnulf Blotbrynja.88 

När Honoré de Balzac presenteras, menar läroboksförfattarna att han ”kan sägas vara 

[Dickens’] franska motsvarighet”.89 Även detta är ett sätt att skriva in sig i litteraturhistorien: att 

som västerländsk författare sälla sig till redan etablerade västerländska författare. Detta synsätt 

gäller även efterföljaren Marcel Proust, som ”hade läst de stora berättarna, som Dickens och 

Balzac, och behärskade deras sätt att skriva” samtidigt som han sökte efter sitt eget uttryck.90 

Läroboksförfattarna tillskriver alltså ett författarskap ett högt etos genom författarskapets för-

måga att återanknyta till europeiska skriftställare ur en tidigare tradition. 

Läroboksförfattarna utgår från en västcentrerad synvinkel, där Christofer Columbus ”upp-

täckte” Amerika, och där Johann Gutenberg stod för boktryckarkonsten.91 Den senare beskrivs 

som en ”viktig uppfinning” som ”[v]anligtvis knyts […] till tysken Johann Gutenberg […] som 

någon gång på 1450-talet tryckte Bibeln i två praktfulla band”.92 Här är transitiviteten en tydlig 

del av texten: agenten har utelämnats och läroboksförfattarna redovisar inte vilka som knyter 

boktryckarkonsten till Gutenberg. 

Boktryckarkonsten som europeisk uppfinning återkommer i Språket och berättelsen 2: 

                                                           

83 Jfr Bloom 2000, s. 19. 
84 Jfr Berg 2017, s. 278f. 
85 Jfr Bloom 2000, s. 13. 
86 Markstedt & Eriksson 2010, s. 82f. 
87 a.a. s. 87f. 
88 Eriksson et al. 2013, s. 99. 
89 Markstedt & Eriksson 2010, s. 219. 
90 a.a. s. 283. 
91 Markstedt & Eriksson 2010, s. 109. 
92 a.a. s. 117. 
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”Tack vare att Gutenberg uppfann boktryckarkonsten fick också populärlitteratur (folkböcker) 

större spridning”.93 Även dessa läroboksförfattare förkunnar att ”Columbus upptäckte 

Amerika”.94 Samma ståndpunkt kring boktryckarkonsten förmedlas i Svenska rum 2: ”Och tack 

vare 1400-talets mest betydande uppfinning – boktryckarkonsten – fick läskunnigt folk tillgång 

till böcker”.95 

Författarna problematiserar inte bilden av att Columbus skulle ha ”upptäckt” någonting 

som redan var bebott, och inte heller nämner de att boktryckarkonsten redan hade existerat i 

flera år i Kina, innan en liknande uppfinning kom till i Europa. 

Utöver den västcentriska litteraturhistorieskrivningen förekommer också en tydligt 

kristocentrisk dito i samtliga läroböcker.96 Det är uteslutande den kristna religiösa litteraturen 

under medeltiden som lyfts i Svenska impulser 2. Läroboksförfattarna lyfter Heliga Birgitta – 

som i dag ”inte bara är Sveriges enda helgon” utan också ”hela Europas skyddshelgon”.97 Sagda 

helgon hade ”en stor och fantastisk uppgift framför sig – att göra Kristus känd i hela världen”.98 

I anslutning till renässansens litteratur presenteras ett utdrag ur Dante Alighieris Gudomliga 

komedi, varefter eleven ställs inför några uppgifter kopplade till de sju dödssynderna, bland 

annat att hålla ett tal om de sju kardinaldygderna.99 

Vikten som läggs vid kristendomen som en enhetlig, gemensam parameter, utan nyan-

seringar – och utan motstycke i andra religiösa inslag – förhindrar att läroboksstoffet anpassas 

efter elevernas kulturella härkomst, och elever med annan bakgrund än kristen riskerar att 

missgynnas av ämnesupplägget.100 

Kristendomens framväxt i Europa vigs även i Svenska rum 2 flera sidor, men inga andra 

trosuppfattningar erhåller något utrymme.101 I Språket och berättelsen 2 formulerar 

läroboksförfattarna följande fråga i en reflektionsuppgift: 

 

Skapelseberättelsen i Voluspa liknar den i Bibelns ”Första Mosebok”. Tror du att den som 

skrev Voluspa kände till Bibeln eller har alla kulturer ungefär samma idéer om hur jorden 

blev till?102 

 

Här utgår läroboksförfattarna tydligt från att eleven redan känner till innehållet i det jämförda 

verket, och frågan om ”alla kulturer ungefär” har ”samma idéer om hur jorden blev till” blir 

snarast till en gissningslek – ett västerländskt perspektiv som av okunskap appliceras på om-

världen.103 

                                                           

93 Gustafsson & Wivast 2016, s. 76. 
94 a.a. s. 75. 
95 Eriksson et al. 2013, s. 113. 
96 Jfr Kamali 2006, s. 93. 
97 Markstedt & Eriksson 2010, s. 92. 
98 a.a. s. 93. 
99 a.a. s. 103. 
100 Jfr Lahdenperä 2008, s. 100. 
101 Eriksson et al. 2013, s. 76–79. 
102 Gustafsson & Wivast 2016, s. 59. 
103 Jfr Sardar 1999, s. 2–4. 
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Inom ramen för den kristna medeltidslitteraturen nämner läroboksförfattarna 

Rolandssången, som ”handlar om riddaren Roland som under Karl den stores krig mot sara-

cenerna i Spanien på 790-talet kämpar för att försvara kristendomen”.104 Genom läroboksför-

fattarnas upplägg, där det europeiska perspektivet är det rådande, antagoniseras saracenerna – 

utan att de andra får möjligheten att presentera någonting konstruktivt från sin kultur.105 

När endast västerländska författarskap får möta andra västerländska författarskap och de 

icke-västerländska författarskapen uteblir i litteraturhistorieskrivningen, framstår situationen 

än en gång i eurocentrisk dager: de icke-västerländska identiteterna blir bannlysta, med Saids 

ord, och fråntas sin plats i gemenskapen som byggs upp kring litteraturhistorieskrivningen, 

varigenom vikänslan förstärks för den europeiska mentaliteten, medan de andra reduceras till 

fotnoter eller trivia i sammanhanget.106 

Det västcentriska urvalet kan ställas mot medieteorierna om den höga sannolikheten att ett 

stoff som ligger nära i rumsligt och kulturellt hänseende kommer att finna sin väg fram till 

publicering.107 Trots denna nyansering står det klart att samtliga läroböcker sällar sig till och re-

producerar den litterära kanon som Harold Bloom presenterar och förespråkar.108 

 

7.3 TYSTNAD KRING ICKE-VÄSTERLÄNDSKA KULTURER 

Läroboksförfattarna konstaterar att vissa saker ”anses” vara det första i sitt slag – där transitivi-

teten bör noteras: läroboksförfattarna utelämnar agenten, och läsaren får inte veta vilka som 

står bakom påståendet, vilket får det att framstå som ännu mer oemotsagt och därmed mer 

legitimt. Ett exempel på hur läroboksförfattarna tystar litterära exempel från icke-västerländska 

kulturer är fallet Don Quijote. ”Världshistoriens första roman skrevs mot renässansens slut” 

skriver författarna bakom Svenska rum 2, och dubbar Miguel de Cervantes’ Don Quijote till den 

första romanen, utan att vidga perspektivet till Murasaki Shikibus Berättelsen om Genji, som 

skrevs nära sex hundra år tidigare i Japan.109 Även Språket och berättelsen dubbar Don Quijote 

till ”det som numera kallas den första moderna romanen”.110 

Läroboksförfattarna presenterar en diskussionsuppgift om medeltidens litteratur, som 

utgår från att  

 

[o]m medeltidsmänniskan i Europa fann vägledning i Bibeln och i den kristna traditionen 

för hur han eller hon skulle leva sitt liv – vart vänder den moderna människan blicken för att 

få guidning […] kring livets olika val? […] Finns det fortfarande utrymme för andlighet i vår 

tid, eller behöver vi inte längre någon vägledning alls?111 

                                                           

104 Gustafsson & Wivast 2016, s. 44. 
105 Jfr Kamali 2006, s. 93. 
106 Jfr Said 1995, s. 305; Kamali 2006, s. 48. 
107 Jfr Hadenius et al. 2008, s. 303f. 
108 Jfr Bloom 2000, s. 19. 
109 Eriksson et al. 2013, s. 113. 
110 Gustafsson & Wivast 2016, s. 80. 
111 Markstedt & Eriksson 2010, s. 75. 
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Här har författarna redogjort för den medeltida europén, men ställer en fråga som vänder sig till 

den moderna människan i allmänhet – och dessutom med ett tydligt vi-tilltal. 

Läroboksförfattarna lyfter Gustaf Frödings En ghasel, men de gör ingen poäng av att dikten 

är skriven utifrån det persiska versmåttet.112 Versmått från andra kulturer ägnas gedigna 

genomgångar, däribland hexametern.113 

Givet det symboliska våld som lärare kan tillämpa för att presentera en världssyn som äkta 

– utan att redogöra för de maktrelationer som upprätthåller sagda världssyn – blir det i 

sammanhanget problematiskt att Columbus’ ”upptäckt” av Amerika, och boktryckarkonsten 

som Gutenbergs ”uppfinning” presenteras som universellt sanna, utan nyanseras mot det 

faktum att Amerika redan var upptäckt av sin ursprungsbefolkning, eller att boktryckarkonsten 

uppstod redan år 1000 i Kina.114 Detta förfaringssätt befäster den europeiska blicken på världen, 

och återknyter än en gång till eurocentrismen: genom upprätthållandet av en eurocentrisk 

världsbild, och genom uteslutandet av relationer mellan olika länder, upprätthålls stereotyper 

över de kulturer som uppfattas som annorlunda, vilket utgör ett sätt för den västerländska 

normen att behärska det avvikande.115 

 

7.4 BERÖMMELSE OCH GENOMSLAGSKRAFT 

En återkommande trend i läroboksförfattarnas diskurs kring internationella författarskap är lik-

hetstecknet mellan berömmelse och litterärt värde. Bland annat kan nämnas den ryske poeten 

Vladimir Majakovskijs dikt Ett moln i byxor – ”som gjorde honom berömd direkt”.116 Lägg där-

till Ovidius, som ”har blivit berömd för den stora sagosamlingen Metamorfoser”, som har ”varit 

en inspirationskälla för både dramatiker som Shakespeare och vår tids såpaförfattare”.117 

Hamlet beskrivs som ”[v]ärldens mest kända pjäs” – utan någon förklaring eller källa för 

påståendet.118 Läroboksförfattarnas modalitet kan alltså beskrivas som högt överensstämmande 

med det innehåll som de presenterar som sant. 

Läroboksförfattarna lägger i sammanhanget stor vikt vid författare som har tilldelats Nobel-

priset i litteratur: Nelly Sachs och Alexander Solsjenitsyn119 sällar sig till existentialisterna Sartre 

och Camus, samt Hemingway, Lagerkvist, och Lagerlöf.120 Läroboksförfattarna tycks alltså 

jämställa internationella författarskap med internationell berömmelse och bekräftelse. 

Även i Språket och berättelsen 2 är det huvudsakligen graden av allmän kännedom som 

definierar ett internationellt författarskap. Sofokles presenteras i anslutning till sitt ”mest be-

                                                           

112 Gustafsson & Wivast 2016, s. 281. 
113 a.a. s. 11. 
114 Jfr Bourdieu & Passeron 1990, s. 4f. 
115 Jfr återigen Berg 2017, s. 278f. 
116 Markstedt & Eriksson 2010, s. 267. 
117 a.a. s. 69f. 
118 a.a. s. 132f. 
119 a.a. s. 325; 328. 
120 Jfr a.a. s. 292f; 289; 269; 252. 
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römda drama” Kung Oidipus, och av Aiskylos’ tragedier är Orestien ”en av de mest kända”.121 

Samuel Beckett presenteras i anslutning till ”det mest kända dramat som han skrev”, nämligen I 

väntan på Godot.122 Den tyska romantiska rörelsens ”mest kände författare är Johann Wolfgang 

von Goethe”, medan den brittiska romantikens ”mest betydande” diktare var Lord Byron.123 

Det kan tyckas märkligt att de redan kända måste fortsätta vinna följare i klassrummet. 

Detta får dock sin förklaring i representationsteorin: genom att tillskriva de internationella 

författarskapen vissa olika egenskaper blir de representanter för ett abstrakt begrepp – i det här 

fallet internationella författarskap, men i förlängningen god litteratur, läsvärda författare, och 

kulturell kanon. Samtliga av de internationella författarskapen utgör representationer högt 

uppe i betydelsesystemet, som samtliga upprätthåller de gemensamma kartorna över litteratur-

historien.124  

Vid ett fåtal tillfällen jämställs litterärt värde med litterär genomslagskraft, som i fallet 

”Edgar Allan Poe – skräckmästaren”, som ”många litteraturvetare” hävdar är ”en av de mest 

stilbildande författarna under 1800-talet”.125 Läroboksförfattarna konstaterar att Poe ”[m]ed 

sina noveller om detektiven Auguste Duplin anses [...] ha skapat den moderna detektiv-

berättelsen” och att han för ”många skräckförfattare i vår tid [fortfarande är] en av de stora före-

bilderna”.126 Ett annat författarskap som kopplas till inspiration är E.T.A. Hoffmans romaner 

vilka ”hade stor genomslagskraft och han anses ha inspirerat såväl H.C. Andersen som [Carl] 

Jonas Love Almqvist och August Strindberg”.127 

Vid några enstaka tillfällen jämställs litterärt värde med att vara unik: Franz Kafka 

”skapade sig ett eget konstnärligt universum”, och de isländska sagorna utgör ”en unik litteratur 

som saknar motsvarighet i omvärlden”.128 

I anslutning till William Shakespeare konstaterar läroboksförfattarna att trots ”att det har 

gått mer än fyrahundra år sedan Shakespeares pjäser mötte publiken första gången berör de 

fortfarande människor världen över”.129 Vad modaliteten beträffar, är graden av överensstäm-

mande hög i deras påstående, men de ger inte uttryck för vilka strukturer som har bidragit till 

Shakespeares fortsatta aktualitet bland publiken. 

Läroboksförfattarnas motivering av sitt författarskapsurval, baserat på graden av allmän 

kännedom, genomslag, och spridning, stämmer överens med Harold Blooms kriterium att ett 

verks individualitet och originalitet ska avgöra ett verks eventuella inträde i kanon, och inte 

dess politiska eller moraliska aspekter.130 

  
                                                           

121 Gustafsson & Wivast 2016, s. 21. 
122 a.a. s. 220. 
123 a.a. s. 144; 147. 
124 Jfr Hall 1997, s. 28. 
125 Markstedt & Eriksson 2010, s. 201. 
126 a.a. s. 202f. 
127 Gustafsson & Wivast 2016, s. 145. 
128 Markstedt & Eriksson 2010, s. 278; 83. 
129 a.a. s. 126. 
130 Jfr Bloom 2000, s. 13. 
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7.5 NÄR ÖST VÄL ÅBEROPAS 

De få gånger som läroboksförfattarna lyfter blicken utanför Västvärlden rör det sig om elev-

uppgifter, där eleverna uppmanas att leta reda på någon kommunikativ händelse, och jämföra 

skillnader och likheter mellan dem. Exempelvis uppmanas de att ”[l]eta upp två skapelsemyter 

från olika delar av världen” och ”fundera över vilka likheter och skillnader” de kan hitta.131 

Eleverna uppmanas också att ”hitta en dikt av en annan poet [än Sapfo som de] fastnar för och 

som handlar om samma ämnen som [hon] skriver om”.132 Förvisso krävs det, för att en elev ska 

tillskansa sig interkulturell kunskap, att hen utvecklar sina förmågor att jämföra och relatera till 

olika kulturer.133 Å andra sidan förstärker denna differentieringens praktik vikänslan i det här 

fallet, och upprätthåller därtill dem-känslan, i och med att eleverna bara får lära sig om det 

egna, och sedan applicera en orientalistisk blick på det andra, och därefter jämföra likheter och 

skillnader, vilket upprätthåller andrafieringen av de icke-västerländska narrativen.134  

Läroboksförfattarna presenterar en skrivuppgift som inleds: ”Runt om i världen sitter 

många skribenter fängslade av regimer som inte gillar det de skriver.” Eleven uppmanas söka 

information om ”någon av de skribenter i världen som Svenska PEN-klubben stödjer med sitt 

arbete” och skriva en insändare som argumenterar ”för skribentens omedelbara frigivning”.135 I 

sammanhanget görs de fängslade författarna till subalterner, som introduceras genom svenska 

PEN och därmed får sina röster artikulerade genom ett västerländskt filter.136 

Läroboksförfattarna bakom Svenska impulser 2 nämnder de ”första bokbålen [som] brann 

redan för över tvåtusen år sedan, när den kinesiske kejsaren Qin Shi Huang lät bränna alla 

böcker som inte stödde hans dynasti”.137 Det kan förefalla olyckligt att den enda gång som 

kinesisk litteratur antyds i läroboken framstår den i negativ dager. Även författarna till Svenska 

rum 2 lyfter ”det första bokbålet” som skedde redan ”under 200-talet f.Kr.” när ”kejsaren i Kina 

lät bränna alla böcker för att hindra människorna från att få kunskap om det förflutna”.138 

Därtill nämns ”fundamentalisterna i Iran” som ett ”drygt halvsekel senare brände” Salman 

Rushdies roman Satansverserna, och ”så sent som 2001 funderade den sydafrikanska 

regeringen på att förbjuda läsningen av Shakespeares Hamlet och George Orwells 1984”.139  

Skådat ur ljuset av etablerad medieteori framstår läroboksförfattarnas redogörelse för den 

kinesiske kejsarens bokbål och sentida exempel på censur som rimliga: kan en händelse konsu-

meras på ett personligt plan, och blir händelsens konsekvenser negativa, ökar sannolikheten att 

händelsen finner sin väg till publicering.140 

                                                           

131 Markstedt & Eriksson 2010, s. 29. 
132 a.a. s. 71. 
133 Jfr Byram et al. 2001, s. 7. 
134 Jfr Said 2016, s. 111f; Kamali 2006, s. 93. 
135 Markstedt & Eriksson 2010, s. 162f. 
136 Jfr Spivak 1988, s. 78f. 
137 Markstedt & Eriksson 2010, s. 25. 
138 Eriksson et al. 2013, s. 9. 
139 a.a. s. 10. 
140 Jfr Galtung & Ruge 1965, s. 68. 
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Det är först vid realismen som en litterär epok uppträder utan att uttryckligen tilldra sig i 

ett visst geografiskt område.141 Läroboksförfattarna nämner ett icke-västerländskt författarskap i 

anslutning till epoken: efter ett utdrag ur Oliver Twist presenteras ett utdrag ur den indiske för-

fattaren Vikas Swarups roman Vem vill bli miljardär? som läroboksförfattarna knyter till 

”utbredd fattigdom och enorma skillnader mellan rika och fattiga” som ”på många sätt liknar 

dem som Dickens observerade i sin hemstad London i mitten av 1800-talet”.142 Det är anmärk-

ningsvärt att det först är vid realismen, och dess upptagenhet vid samhällets misär, som ett verk 

utanför Västerlandet åberopas, för att synliggöra Indien, ”ett självständigt land som brottas med 

problem”.143 Detta kan ställas i kontrast till kapitlen om antikens och romantikens litteratur, 

som uteslutande lyfter europeiska författarskap, med en tjusning i den höga kultur som ska ha 

frodats där. Än en gång kan medieteoretiska modeller förklara urvalet: berättelsen kan konsu-

meras på ett personligt plan, och konsekvenserna i berättelsen får ett negativt utfall för karak-

tärerna.144 Emellertid kan exemplet ställas mot litteraturläsningens roll som en nyckelfaktor i 

erövringen av en demokratisk kompetens genom erkännandet av Den andre – som här 

representeras i ett klart underläge, medan det egna gestaltas mot bakgrund av historisk rikedom 

och innovativ skaparglöd, vilket skapar en skev bild, varvid den demokratiska kompetensen tar 

sig uttryck i ett medlidande, snarare än en beundran.145 

I anslutning till upplysningen presenteras Kjell Espmarks Voltaires resa som en modern 

variant av Candide, där romanens Voltaire får ”besöka ett Kina som förträngt sitt under-

medvetna och ett Japan som vägrar erkänna svaghet. Han hamnar i ’rövarrepubliken’ Eldorado, 

häpnar inför muslimska fundamentalister och dimper ner i en Balkankris”.146 Att hela nationer 

sammansvetsas vid ett attribut innebär att de reduceras till stereotyper – och här framträder de 

än en gång ur européns synvinkel.147 

En genre som aktualiseras under 1900-talet är ”den så kallade vittneslitteraturen”, som 

eleven uppmanas att stifta djupare bekantskap med, genom att läsa en vittnesroman. Bland 

exempelverken återfinns ”Ondskans tid av Chanrithy Him (om folkmordet i Kambodja)” och 

”Lång väg hem – en barnsoldats berättelse av Ishmael Beah (om inbördeskriget i Sierra 

Leone)”. Båda två är icke-västerländska författare som har ”upplevt fasansfulla saker”.148 Än en 

gång lyfter författarna icke-västerländska berättelser som kopplas till misär. Det tycks vara 

genomgående att den drömda, idealiserade dåtiden hör hemma i Europa, medan den hemska 

nutiden tillhör hela världen. Resultatet utgör en grogrund för stereotyper.149 

Läroboksförfattarnas presentation av medeltiden inleds med en tidslinje som börjar med 

                                                           

141 Markstedt & Eriksson 2010, s. 213. 
142 a.a. s. 214f; 217. 
143 a.a. s. 217. 
144 Jfr återigen Galtung & Ruge 1965, s. 68. 
145 Jfr Molloy 2007, s. 165–168. 
146 Eriksson et al. 2013, s. 167f. 
147 Jfr Hall 1997, s. 257f. 
148 Markstedt & Eriksson 2010, s. 341. 
149 Jfr återigen Hall 1997, s. 257f. 
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”Den tidigaste kända versionen av Tusen och en natt på arabiska”.150 Trots att Tusen och en natt 

inleder tidslinjen, ägnar läroboksförfattarna endast några rader åt sagosamlingen. Giovanni 

Boccaccio och dennes ”banbrytande novellsamling Decamerone” ska enligt ”spekulationer” ha 

haft ”samma ursprung som berättelserna i Tusen och en natt” – en berättelse som ”var känd i 

hela den muslimska världen” och som ”mycket väl [kan] ha nått de italienska stadsstaterna med 

köpmän och krigare som varit i kontakt med de arabisktalande länderna i Mellanöstern”.151  

Även i Svenska rum 2 förkunnas att Boccaccios ramberättelse är till sin form ”inget nytt”, 

utan ”den orientaliska novellsamlingen Tusen och en natt” utgör ett exempel på andra ram-

berättelser.152 Det är också allt som nämns om Tusen och en natt. 

När väl blicken lyfts utanför Västvärlden är det stereotyper som presenteras: samtliga lyfter 

en bild av misär utanför Västvärldens gränser, där andra attribut har reducerats, komplexiteten 

har försvunnit, och nyanseringen negligerats. Den stereotypa bilden av utomeuropeiska 

författarskap förstärks genom att de inte presenteras i anslutning till en litterär guldålder, 

varvid de exkluderas från den jämlikhet som råder bland de andra författarskapen i det 

litteraturhistoriska betydelsesystemet som läroböckerna skapar.153 

Författarna bakom Språket och berättelsen 2 anlägger ett utomeuropeiskt perspektiv när 

de presenterar den tyske expressionisten Herman Hesse, och dennes roman Siddhartha, som 

 

utspelar sig i Indien och handlar om Siddhartha som ger sig ut på en lång vandring där han 

finner både kärlek och framgång. Men till slut väljer ändå Siddhartha att leva ett liv bortan-

för världens brus och lockelser och isolerar sig och ägnar sig åt kontemplation. Här ger 

Hesse en bild av att indisk mystik är en möjlig andlig tillflykt för den som söker ett alternativ 

till den moderna västerländska kulturen.154 

 

Här skildras alltså Indien ur ett europeiskt perspektiv – och lyfts i egenskap av dess mystik, i 

kontrast till ”den moderna västerländska kulturen”; att det är just en europeisk författare och 

inte en indisk som får illustrera den indiska mysticismen sätter, i sammanhanget, det indiska i 

subalternt läge, där dess andemening endast får komma till tals genom att filtreras genom det 

västerländska perspektivet.155 Detta förfaringssätt resulterar i en omvänd decentrering: i vanliga 

fall åsyftar begreppet att se sin egen kultur ur en utomståendes perspektiv, men här ses i stället 

någon annans kultur ur det egna perspektivet.156 

Ett liknande exempel presenteras i Svenska rum 2: Verner von Heidenstam åberopas som 

livsnjutare, och den ”sanne livsnjutaren bör i stället [för utveckling och framgång] lära sig Öster-

                                                           

150 Markstedt & Eriksson 2010, s. 72f. 
151 a.a. s. 104. 
152 Eriksson et al. 2013, s. 87. 
153 Jfr Hall 1997, s. 257f. 
154 Gustafsson & Wivast 2016, s. 218. 
155 Jfr Spivak 1988, s. 78f. 
156 Jfr Byram et al. 2001, s. 5f. 
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landets sorglöshet och lättja”.157 Vad Heidenstam kan ha åsyftat förklaras inte. Dessa exempel 

kan likaså ses ur det medieteoretiska begreppet domesticering: utomeuropeiska livsstilar har 

tilldelats en svensk vinkel, vilket förstärker den egna nationella identiteten.158 Problemet som 

uppstår är att det exemplifierade materialet motverkar internationella diskurser genom att 

relevans för någonting utomeuropeiskt skapas utifrån det inhemska perspektivet. 

Författarna presenterar Defoes Robinson Crusoe i ljuset av en postkolonial teoribildning: 

 

Robinson Crusoe speglar också den europeiska synen på sin egen förträfflighet. Robinson är 

en framgångsrik kolonisatör, och när han träffar vilden Fredag är det oundvikligt att den 

som enligt europeiska mått är den som är upplyst och mest kunnig blir ledaren. Fredag blir 

Robinsons passopp och proppas full med kristna ideal och symboliserar infödingen som 

räddas av den europeiska civilisationens överlägsenhet.159  

 

Läroboksförfattarna problematiserar dock inte romanens innehåll och budskap, vilket gör att 

den kritiska interkulturaliteten går om intet.160 

I anslutning till ett kapitel om arbetarlitteraturen presenterar Svenska impulser 2 kortfattat 

två författare med bakgrund ”i två världar”: Jonas Hassen Khemiri med ”rötter både i Sverige 

och Tunisien” och Marjaneh Bakhtiari som ”obehindrat rör sig mellan” den svenska och den 

iranska världen.161 I en diskussionsuppgift i Svenska rum 2 på temat civil olydnad nämns en 

”ung svensk-kurdisk kvinna” som ”valde mot familjens önskan att leva med en svensk man” 

varpå ”fadern dödade henne”.162 Genom att lyfta nutida författare som berättar om sin uppväxt i 

två världar närmar sig läroboksförfattarna två faktorer för interkulturella klassrumssamtal: den 

kritiska interkulturaliteten, som handlar om att förhålla sig kritiskt till sin egen kultur – vad det 

innebär att vara svensk – och den nydanande interkulturaliteten – hur vi kan vidga bilden av 

den egna kulturella identiteten.163 

Läroböckerna belyser rasismens historia, med ett nedslag i apartheidregimen i Sydafrika, 

genom ”nobelpristagaren Doris Lessing” som ”föddes i Persien (nuvarande Iran) men växte upp 

i Sydrhodesia [och som så småningom flyttade] till London”.164 Valet av Doris Lessing kan 

knytas till kategorin författare med rötter i ”olika världar” – det står dock klart att Lessing sällar 

sig till en västerländsk berättartradition.  

Genom att belysa rasismens historia närmar sig dock läroboksförfattarna den första faktorn 

för en interkulturell undervisning, nämligen den normativa interkulturaliteten, där eleven får 

lära sig hur rasism och diskriminering påverkar kommunikationen mellan människor.165 

                                                           

157 Eriksson et al. 2013, s. 284. 
158 Jfr Olausson 2014, s. 711. 
159 Gustafsson & Wivast 2016, s. 108. 
160 Jfr Lahdenperä 2008, s. 30f. 
161 Markstedt & Eriksson 2010, s. 318. 
162 Eriksson et al. 2013, s. 41. 
163 Jfr återigen Lahdenperä 2008, s. 30f. 
164 Markstedt & Eriksson 2010, s. 330f. 
165 Jfr Lahdenperä 2008, s. 30f. 
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7.6 SYNTES 

Som framgår av analysen omnämner läroboksförfattarna ofta de historiska författarskapen i 

hyllande ordalag, vilket skapar ett högt etos bland de i det närmaste uteslutande västerländska 

författarskap som presenteras. Läroboksförfattarna tillämpar över lag en hög grad av 

transitivitet, genom osynliga passivformer, och deras modalitet är genomgående instämmande 

med de fakta de presenterar – nyanseringar av påståendena förekommer inte, och 

problematiseringar av det egna litteratururvalet i läroboken uteblir helt. 

 

7.7 DEN DISKURSIVA PRAKTIKEN 

Omslagstexten till Svenska impulser 2 sammanfattar innehållet i läroboken genom frågan: 

”Varför har människan ett sådant starkt behov av berättelser? Hur skriver man effektiva texter? 

Och vad kan de gamla grekerna lära oss i dag om hur man blir en säker talare?”166 

Omslagstexten stipulerar att boken ”förstärker och fördjupar dina kunskaper” men att den 

”fyller också på, utmanar och leder vidare” och att boken ”är avsedd för kursen Svenska 2”.167 I 

sitt förord redogör läroboksförfattarna för sitt syfte med boken: att bjuda med eleven ”på en resa 

som kommer att föra [henom] både bakåt och framåt i tiden, men där [hen] och [hens] erfaren-

heter hela tiden är den självklara utgångspunkten för allt [hen] får uppleva”. Eleven kommer att 

få ”läsa om hur det mänskliga berättandet har utvecklats genom historiens gång”.168 Författarna 

nyanserar inte heller sitt urval – att det, i själva verket, endast är Västvärldens litteraturhistoria 

som eleven har tagit del av. 

Omslagstexten till Svenska rum 2 förkunnar att läromedlet är ”avsett för elever som går på 

de högskoleförberedande programmen och skräddarsytt efter Gy 2011” och att det centrala ”är 

mötet: mellan språk och litteratur, mellan samhälle och litteratur, mellan då och nu.”169 I för-

ordet skriver författarna att läroboken ”är en allt-i-ett-bok skräddarsydd efter Gy 2011”, där det 

”finns exempel på hur nutida författare går i dialog med klassikerna, som Eyvind Johnsons sam-

tal med Homeros, Niklas Rådströms med Dante och Kjell Espmarks samtal med Voltaire”.170 

Omslagstexten till Språket och berättelsen 2 förkunnar att läroboken ”går igenom epoker 

och författare genom litteraturhistorien, kronologiskt från antiken till 1900-talet” och att läro-

boken ”fungerar både för lärare som vill välja och vraka ur läroboken, och för dem som vill följa 

ett genomtänkt upplägg från start till mål”.171 I sitt förord klargör läroboksförfattarna att boken 

”innehåller en genomgång av den västerländska litteraturhistorien” och att läromedlet ”svarar 

väl mot de kriterier som framställs i den nya kursplanen”.172 

                                                           

166 Markstedt & Eriksson 2010, paratext. 
167 Ibid. 
168 Ibid. 
169 Eriksson et al. 2013, paratext. 
170 Ibid. 
171 Gustafsson & Wivast 2016, paratext. 
172 Ibid. 
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Interdiskursiviteten är hög bland läroboksförfattarna: samtliga är överens med sig själva 

om att de respektive läroböckerna svarar väl mot eller är skräddarsydda efter 2011 års läroplan 

för gymnasieskolan. Med andra ord profilerar sig samtliga läroböcker som idealiska för kursen 

Svenska 2, där budskapet är att författarnas tolkning av läroplanen är korrekt.  

De två tidigast utgivna läroböckerna har för avsikt att presentera ”de litterära epokerna” – 

men genom att inte nämna att de har gjort ett urval och koncentrerat sig på Västvärlden, 

presenterar författarna en hållning att litteraturen skulle vara ett västerländskt fenomen. Läro-

boksförfattarna till Språket och berättelsen 2 tydliggör sitt västcentriska urval i förordet, men i 

omslagstexten har det fallit bort. 

Läroböckerna profilerar sig som förenliga med 2011 års läroplan för gymnasieskolan, som 

stipulerar att undervisningen ska lyfta ”[s]venska och internationella författarskap” och 

relationen ”mellan skönlitteratur och samhällsutveckling”.173 På den punkten uppnår läro-

böckerna kravet. Läroplanen anger också den värdegrund som skolan ska förmedla, där 

 

[d]et svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nations-

gränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som 

ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en 

möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där. Förtrogenhet 

med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom under-

visningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna och 

delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingsgrunder. Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan 

relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och 

ytterst det globala. Internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra länder ska 

främjas.174 

 

I sin tolkning av läroplanen har läroboksförfattarna tagit fasta på den ”[f]örtrogenhet med 

Sveriges kultur och historia samt det svenska språket” som ska befästas genom undervisningen; 

därtill sällar de sig tydligt till den ”[trygga] identitet och medvetenhet om det egna” och den 

”delaktighet i det gemensamma kulturarvet [som] stärker förmågan att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingsgrunder”, givet den vikt som läggs vid de svenska författarskapens 

samtal med andra västerländska författarskap. Punkten om att skolan ”ska bidra till att elever 

får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också […] det globala” 

går dock helt om intet i litteraturhistorieskrivningen, då läroböckerna endast presenterar en 

västerländsk litterär kanon, en västerländsk syn på det egna – och det andra – och därtill blun-

dar för andra faktorer i ”det gemensamma kulturarvet” – förutsatt att ett allmänmänskligt, 

globalt kulturarv åsyftas, och inte just det svenska. 

Läroplanen stipulerar också att undervisningen ska ske i ”överensstämmelse med den etik 
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174 a.a. s. 5. 
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som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” genom grundläggande värden 

som ”individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande”.175 Hur väl 

bidrar läroböckerna till att uppfylla dessa grundläggande värden? En fostran till rättskänsla och 

tolerans i termer av kolonialismens och rasismens historiska ursprung och samtida påverkan 

utanför Europa kan skönjas ytterst kortfattat i ett kapitel ur Svenska impulser 2, men det 

strukturella osynliggörandet av andra kulturers litterära traditioner, till förmån för ett värnande 

om de egna, bildar ändå en utestängande praxis. 

Med andra ord skiljer diskurserna mellan läroboksförfattarna och läroplanen sig åt, där 

läroboksförfattarna i sitt urval endast har koncentrerat sig på vissa delar av läroplanens 

grundläggande värden. 

 

8. DISKUSSION 

Syftet med den här studien var att analysera diskurserna kring internationella författarskap i 

gymnasiekursen Svenska 2, såsom de manifesteras i tre aktuella läroböcker på bokmarknaden, 

utifrån ett postkolonialistiskt och ett kanonkritiskt perspektiv. Frågeställningarna ska nu 

besvaras, och de viktigaste resultaten redovisas. 

 

8.1 INTERNATIONELLA FÖRFATTARSKAP 

Vilka författarskap räknas som internationella, enligt läroböckerna? Enligt analysen är det 

nästan uteslutande västerländska författarskap som har inspirerat andra västerländska 

författarskap, blivit kända utanför ursprungslandets gränser, eller belönats med Nobelpriset i 

litteratur, som inräknas i begreppet internationella författarskap. 

 

8.2 DEN SOCIALA PRAKTIKEN 

För att besvara frågan om vilken diskurs kring internationella författarskap och verk som skapas 

i läroböckerna har det nu blivit dags att tillämpa analysmetoden för den sociala praktiken, där 

följande resonerande diskussionsfråga ska besvaras: förstärker och döljer diskurserna ojämlika 

maktförhållanden i den svenska klassrumslitteraturen, eller projicerar de en ny bild av verklig-

heten som ifrågasätter de rådande maktpositionerna? 

Som analysen har visat befäster de tre läroböckerna den västerländska litteraturhistoriens 

vikt, samtidigt som de reproducerar den litterära kanon som framhålls av kanonförespråkare. 

Därtill osynliggörs andra perspektiv på litteraturhistorien, och det är uteslutande en väster-

ländsk blick på världen som förmedlas och förevigas i läroböckerna. Med andra ord kan läro-
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böckerna inte sägas projicera en ny bild av verkligheten som utmanar de rådande 

maktpositionerna inom det litterära fältet. 

Avslutningsvis är det på sin plats att nämna några ord om reflexiviteten för studien. Den 

här diskursanalysen utgår från en tolkning av läroplanens värdegrund, där mötet mellan olika 

kulturer, mångfald, och öppenhet – i en global anda – är förutsättningarna. Studien bidrar till 

den diskursiva kampen genom att placera sig i ett kanonkritiskt och postkolonialistiskt fält, 

genom vilkas filter den rådande maktobalansen i läroböckernas litteraturhistoriska urval har 

kunnat skönjas. Målet har varit att främja mer egalitära diskurser och att synliggöra den skeva 

representationen och den fördelning av litterär makt som skapas och återskapas i läroböckerna. 

 

* * * 

 

Vilkas berättelser berättas, och vilka förväntas ta del av dem? Det är segrarnas historia som lyfts 

fram i litteraturhistorien. Det är fortfarande de forna kolonialmakternas litteraturhistoria som 

skrivs och sprids i läroböckerna, medan de gamla koloniernas berättartraditioner försummas, 

med undantag från något enstaka axplock. Det resulterar i en tydlig Matteuseffekt, där de redan 

etablerade författarkulturerna lyfts fram medan de ännu inte etablerade förblir osynliggjorda.  

Inledningsvis åberopades Kristdemokraternas förslag att introducera en litterär kanon i den 

svenska skolan. Efter genomförd analys kan Kristdemokraterna känna sig lugna – i praktiken 

finns det redan en litterär kanon i de svenska skolorna. Åtminstone i de skolor där läraren följer 

innehållet i bokmarknadens läromedel. Läroböckerna konstituerar, intertextuellt, en väster-

ländsk litteraturkanon, och bidrar därmed till att lära ut till eleverna det som allmänheten redan 

känner till, och som allmänheten förmodligen också fortsatt kommer uppehålla sig vid, näm-

ligen det västerländska arvet. Frågan är om läroplanen borde specificera att det är just väster-

ländska författarskap och litterära verk från tongivande västerländska kulturer som ska ingå i 

kurserna? Resultaten av studien legitimerar frågan: vilken tolerans, nyfikenhet, och förståelse av 

internationalismen kommer eleverna egentligen att tillskansa sig, när eurocentrismen är så 

påtaglig? Är det kanske dags att införa ett förtydligande för kursen Svenska 2, att någonting ur 

någon utomeuropeisk kultur ska ingå i kursen? I annat fall riskerar kursen att förmedla känslan 

av att litteraturhistoria skulle vara ett europeiskt påfund, en europeisk tradition, och en 

europeisk gåva till mänskligheten – medan okunskapen om andra kulturers litterära traditioner 

förstärks och fortgår i skuggan av Västvärldens glans, varmed den interkulturella kompetensen 

uteblir, och den västerländska kanons murar förblir intakta genom läroböckerna på marknaden 

och formuleringarna i läroplanen. 
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8.3 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

Hur ser yrkesverksamma svensklärare själva på litteraturhistorieundervisningen? En enkät-

undersökning eller några fokusgrupper kan ge oss svaren på hur svensklärarna ute i landet fak-

tiskt tänker kring sitt litteratururval, både i kursen Svenska 1 och kursen Svenska 2, vad avser 

internationella författarskap. Håller de sig uteslutande till läroböckernas urval, eller arbetar de 

medvetet med att vidga perspektivet? 

Problemet har förmodligen sin början på högre ort – hur ser det exempelvis ut på litteratur-

vetenskapskurserna vid universiteten? Är huvudkurserna där också koncentrerade till väster-

ländsk, i praktiken kanoniserad litteratur? För att kunna utröna roten till det bristfälliga inter-

nationella perspektivet inom litteraturundervisningen krävs det att kursinnehållet vid de läro-

säten där svensklärare utbildas också granskas av ett kritiskt öga. 

 

8.4 AVSLUTANDE REFLEKTION 

Samtliga läroboksförfattare i studien nämner Shakespeare i anslutning till sonetten, och 

Homeros i anslutning till hexametern – både i de analyserade läroböckerna avsedda för kursen 

Svenska 2, men också i sina läroböcker anpassade för kursen Svenska 1, i vilka jag ännu bara har 

hunnit bläddra. I dessa läroböcker redogör författarna faktiskt för vissa icke-västerländska 

versmått, däribland haikun, men de nämner varken versmåttets ursprungsland – i detta fall 

Japan – eller dess skapare – i detta fall Matsuo Bashō. Till dennes och många andras 

upprättelse önskar jag därför introducera Bashō-testet vid granskning av kanoniserande 

antologier och läroböcker, med syftet att vidga litteraturhistorieskrivningen och på sikt bidra till 

en mer sammanhållen, interkulturell, och internationell allmänbildning i den svenska skolan. 

För att testet ska vara godkänt fordras: 

 

1. Att minst två litterära verk från en icke-västerländsk kultur 

2. presenteras med tillhörande författarporträtt och diskussionsfrågor, 

3. i anslutning till en tydlig förankring i den historiska samhällsutvecklingen,  

4. som sätter verken, författarskapen, och den litterära riktningen i en nutida kontext. 
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10. BILAGOR 

BILAGA 1: ANALYSSCHEMA 

För att besvara frågan om vilka författarskap som klassificeras som internationella 

författarskap i läroböckerna tillämpas analysmetoden för texten, genom följande analytiska 

verktyg: 

 

• Vilket etos skapas kring författarskapen i läroböckerna? 

• Hur ser transitiviteten ut i formuleringarna? 

• Hur ser modaliteten ut i formuleringarna? 

 

Textanalysens fynd ställs parallellt mot teorierna om postkolonialism och interkulturell kompe-

tens, för att fördjupa perspektivet kring vilket sorts etos som läroboksförfattarna tillskriver de 

internationella författarskapen. Därefter sammanfattas resultaten av ovanstående analys för att 

synliggöra vilka samhällens utveckling som förmedlas i litteratururvalet i läroböckerna.   

Härnäst tillämpas analysmetoden för den diskursiva praktiken, för att granska de inter-

textuella förbindelser som finns mellan läroböckerna och läroplanen och mellan läroböckerna 

sinsemellan, genom följande analytiska verktyg: 

 

• Hur ser läroböckernas interdiskursivitet ut, utifrån förord och omslagstexter? 

• Vilka likheter finns mellan diskurserna i läroböckerna? 

• Vilka likheter finns mellan diskurserna i läroböckerna och diskursen i läroplanen? 

 

För att besvara frågan om vilka diskurser kring internationella författarskap och verk som 

skapas i läroböckerna tillämpas analysmetoden för den sociala praktiken, genom att den 

diskursiva praktiken ställs mot resultatet av textanalysen, som vid det här laget har belysts 

genom teorierna om postkolonialism och interkulturell kompetens. Utifrån följande reso-

nerande diskussionsfråga synliggörs diskurserna: 

 

• Förstärker och döljer diskurserna ojämlika maktförhållanden i den svenska 

lärobokslitteraturen, eller projicerar de en ny bild av verkligheten som ifrågasätter de 

rådande maktpositionerna? 
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