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Inledning 

På resande fot har jag mött andra resande ungdomar, taiwaneser, kineser, koreaner och 

japaner. Något generad har jag fått erkänna att jag inte känner till mycket om kultur och 

historia i deras hemländer. Jag ursäktade mig genom att förklara att elever i den svenska 

skolan mest lär sig om Europa. Trots luckan i min bildning, fann vi att vi hade mycket 

gemensamt, i populärmusiken. Det visade sig att vi kunde samma Beatles, Dylan och 

Coldplaylåtar, och inte sällan fanns det där någon, resandes med en gitarr i packningen.  

Vi lever i en värld med ökad rörlighet över gränser, där förbättrade kommunikationer 

upplöser milsvida avstånd mellan oss människor. Vi lever också i en postkolonial värld 

formad av imperialism, där kolonierna formellt har upphört men där en kulturell imperialism 

fortfarande i allra högsta grad är märkbar.
1
 

Min kandidatuppsats kommer att handla om den litterära kanon som behandlas i skolan. 

Jag kommer att undersöka litteraturhistorien som eleverna bekantas med ur ett postkolonialt 

perspektiv. Skolan har ett uppdrag att utveckla elevers självbild och världsbild, vilket studier 

av litteraturhistorien är en del av.
2
 Som blivande lärare och ledare av en litteraturundervisning 

är min förhoppning att kunna förmedla en bild som inte klyver världen och favoriserar 

”västerlandet” på bekostnad av ”det andra”.  Som hjälp i undervisningen kommer jag liksom 

andra lärare att ha läromedel och litteraturhandböcker tillverkade för att täcka det väsentliga, 

nämligen den litteratur som anses värd att föra vidare till nästa generation. Min 

kandidatuppsats syftar till att granska dessa läromedel och litteraturhandböcker som används 

av lärare och elever på gymnasieskolan.  

 Västerlandet kan definieras olika, men för att förtydliga innefattar det i min uppsats 

Europa och Nordamerika. De frågor jag har ställt i undersökningen har varit som följer: Hur 

stor andel av litteraturen består av verk från andra delar av världen än Europa och 

Nordamerika? Vilka formuleringar används i beskrivningen och värderingen av författare och 

texter ur den icke västerländska litteraturen? Hur placeras utomeuropeiska författare in i 

litteraturhistoriens olika skolbildningar och strömningar? Hur verkställs särskiljande mellan 

det västerländska och andra kulturer? Samt slutligen vilken kritisk medvetenhet om den 

traditionellt eurocentriska litteraturhistorien som läroböckerna uppvisar. 

                                                           
1
 Edward W. Said, Kultur och imperialism, Ordfront, Stockholm, 1995, s. 24. 

2
 Statens skolverks författningssamling: SKOLFS, Skolöverstyrelsen, Stockholm, 2011 s. 2.  
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Metod  

Metoden är dels kvantitativ och dels kvalitativ. Jag undersöker dels hur mycket utrymme som 

icke västerländsk litteratur upptar samt hur icke västerländsk litteratur behandlas. Den 

kvalitativa undersökningen upptar mycket plats i uppsatsen, men den kvantitativa 

undersökningen är av lika stor vikt och tjänar som ett stöd i diskussionen.  Min 

undersökningsmetod är inspirerad av Anna Williams Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor och 

kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet (1997).
3
   

I den kvantitativa delen har jag räknat antalet rader som icke västerländsk litteratur 

upptar och jämfört med en ungefärlig uppskattning av raderna som den västerländska upptar. 

Eftersom den västerländska litteraturen upptar större delen av litteraturhandböckerna gjorde 

jag inte det tidskrävande arbetet med att räkna dessa rader. Jag räknade istället ut ett snitt av 

rader per sida utifrån tio av lärobokens sidor. Min undersökning borde ändå ge en tydlig bild 

av fördelningen mellan olika kulturers litteratur, eftersom skillnaderna är så pass stora.  

 I den kvalitativa delen har jag för att sätta fingret på de förhållningssätt och värderingar 

som läroböckerna utgår från granskat översiktliga beskrivningar av litteraturer, presentationer 

av författare och epoker samt beskrivningar av den västerländska litteraturen i sin helhet.

  

Material 

I valet av läromedel har jag valt att ta med läroböcker från större svenska förlag, bland andra 

Gleerups och Natur och Kultur. Det har varit läroböcker som legat högt i försäljning i 

bokhandeln, och som kan antas ha utbredd användning i undervisningen och är intressanta i 

min undersökning.  

Gemensamt för läroböckerna är att de har krav på sig att med ett begränsat antal sidor 

beskriva den väsentligaste litteraturen. Bland läroböckerna har jag sett två lösningar; en del 

läroböcker som offrar antalet författare för att gå djupare in på några få utvalda och en del 

läroböcker som gör kortare beskrivningar men tar upp ett större antal författare. Beroende på 

hur läroboksförfattare valt att göra uppmuntrar de indirekt till olika typer av användning av 

läroböckerna. Den första gruppen läroböcker kan användas som utgångspunkt för 

undervisningen eftersom omfånget är möjligt att behandla under ett läsår. Andra läroböcker 

uppmuntrar istället till att läraren gör ett eget urval med läromedlet mer som ett uppslagsverk. 

                                                           
3 
Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-

talet, Gidlund, Stockholm, 1997, s.19. 
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Av Ulf Janssons olika läroböcker har jag valt att ta med den populäraste, Den levande 

litteraturen: litteraturhistoria för gymnasieskolan (2004). Högt på bokhandlarnas 

försäljningslistor ligger Svante Skoglunds tudelade Texter & tankar. Litteraturen, antiken–

1900 (2005) och Texter & tankar. Litteraturen 1900 – idag (2006), samt Hans-Eric Ekengren, 

och Brita Lorentzon-Ekengrens Ekengrens Svenska.   

Källan: svenska för gymnasieskolan, kurs A och B. Litteraturhistoria (1998) är en något 

mer exklusiv lärobok anpassad för studieförberedande program som även den ligger högt i 

försäljning. En något äldre lärobok i undersökningen är Litteraturorientering: [svenska] för 

gymnasieskolan (1995) som trots några år på nacken fortfarande säljs i bokhandeln.
4
 

Margareta Peterssons Världens litteraturer: en gränsöverskridande historia (2011) skiljer sig 

från övriga böcker i undersökningen eftersom den inte är en lärobok utan en handbok för 

universitetsstuderande. Denna är intressant som eftersom den utarbetats för att ge en mer 

världsomspännande bild av litteraturen samt ge nya perspektiv på den klassiska litteraturen.
5
 

 

                                                           
4
 Den levande litteraturen, Texter och tankar, Ekengrens svenska låg högt vid sökning på böcker inom ämnet 

litteraturhistoria listat efter försäljning på bokhandlarnas hemsidor, http://www.bokus.com, http://www.bokia.se, 

http://www.adlibris.com, (uppgifter hämtade 2011-12-10). 
5
 Studentlitteraturs beskrivning av Världens litteraturer: en gränsöverskridande historia, 

http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/2474?artnr=33450, 2011-12-10. 
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Tidigare studier 

Läromedels användning och styrning av undervisning  

Om läromedel görs ständigt nya studier. Skolverket har granskat hur lärare använder sig av 

läroböcker på gymnasieskolan och hur läromedlen påverkar undervisningen. Som det ser ut i 

dag finns ingen styrning av vilka läromedel som ska användas i skolorna. Under nittiotalet 

gick svenskämnet och andra ämnen från att vara innehållsstyrda, till att bli målcentrerade med 

ökad frihet för lärare att välja.
6
 I de nya ämnesplanerna för svenska från 2011 finns något 

tydligare hänvisningar om innehållet som skall behandlas nämligen ”centrala skönlitterära 

verk författade av såväl kvinnor som män och tongivande författare från olika epoker, från 

olika kulturer och från olika delar av världen”.
7
 Beskrivningen lämnar öppet för en mängd 

olika tolkningar om vilka verk som ska läsas, och det är till stor del upp till den enskilda 

läraren att välja. Nytt för 2011 års ämnesplan är att man uppmuntrar till ”fördjupad tolkning 

av skönlitterära verk med utgångspunkt i [...] till exempel postkolonialt, feministiskt eller 

komparativt perspektiv”.
8
 

Tom Wikman (2004) menar att valfriheten under nittiotalet kan ha ökat läroböckernas 

betydelse. Läroböckerna innehåller enligt Wikman den anvisning av lämplig litteratur som 

läroplanen saknar. Läroboksförfattarnas urval kan således få en styrande effekt på 

undervisningen.
9
 

Läroböcker bygger upp sin trovärdighet genom sakliga beskrivningar och opartiska 

förhållningssätt. Elever kan ha svårt att se igenom texten och se författarnas subjektivitet 

vilket kan leda till att innehållet okritiskt accepteras som sanning. Wikman  menar att 

läroböckerna har en auktoriserande roll även bland lärare och ses som en garanti för kunskap. 

Lärare följer läroböcker för att vara säkra på att deras undervisning uppfyller 

kunskapsmålen.
10 

                                                           
6
 Läroplanskommittén, Skola för bildning: huvudbetänkande, Allmänna förl., Stockholm, 1992, s. 119. 

7
 Skolverket, ämnesplaner och kurser för gymnasiseskolan 2011, svenska, 

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasi

eskolan_2011/subject.htm?subjectCode=SVE&courseCode=SVELIT0#anchor_SVELIT0, (hämtat 2011-12-11). 
8
 Ibid, (hämtat 2011-12-11). 

9
 Tom Wikman, På spaning efter den goda läroboken: om pedagogiska texters lärande potential, Åbo akademis 

förlag, Diss. Åbo : Åbo akademi, 2004,Åbo, 2004, s. 83. 
10

 Ibid, s. 86. 
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Läromedlens innehåll  

Granskningar av läromedlens innehåll har gjorts från olika håll. Med avseende på etnicitet har 

kritik riktats mot läroböcker i religion och historia för deras alltför eurocentriska innehåll. 

Detta visar både Masoud Kamali på i SOU 2006:4, Utbildningens dilemma - Demokratiska 

ideal och andrafierande praxis,
11

 och Harald Runblom i skolverkets rapport I enlighet med 

skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion 

och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker (2006). Enligt Runblom dyker andra 

delar av världen upp främst i mötet med européer. 
12

 

Kamali menar att gymnasieskolans läroböcker i historia och religion skapar en 

polarisering där västerlandet ställs mot orienten och kopplas till utveckling, medan framsteg i 

mellanöstern och centralasien tonas ner. Han menar också att det i historieböckerna är typiskt 

att den antika grekiska och romerska kulturen får överdriven betydelse för västerländsk kultur. 

Läroböckerna använder formuleringar som ”vi i västerlandet” och bidrar till en andrafiering 

av resten av världen. Händelser som till exempel de kristnas blodiga korståg under medeltiden 

beskrivs ur ett kristet perspektiv, medan muslimernas intåg i Spanien beskrivs som ett 

främmande hot. Européernas övergrepp under kolonialtiden beskrivs inte utförligt nog och 

alltför mycket utelämnas av de negativa följderna av imperialismen. Europa framstår som en 

homogen enhet och muslimernas historia i Europa saknas i stort sett. Runblom kritiserar dock 

Kamali för att han missar en nyanserad beskrivning av möten mellan olika etniska grupper i 

Europa, där fenomen med anknytning till etnicitet, folkgrupper och minoriteter skildras ur 

olika gruppers perspektiv.
13

 

Caroline Graeske som undersökt litteraturhandböcker i svenska ur ett genusperspektiv 

menar i artikeln ”Värdefull eller värdelös? Om värdegrund och genus i läromedel i svenska” 

(2010) att manliga författare från västerlandet är överrepresenterade. Kvinnliga författare från 

andra delar av världen är extremt få och uteblir i vissa läroböcker.
14

 

I Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 

1900-talet har Anna Williams granskat kanonisering av svensk litteratur i de stora 

översiktsverken under 1900-talet, liksom Graeske med avseende på genus. Hennes 

                                                           
11

 Sverige. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Utbildningens dilemma: 

demokratiska ideal och andrafierande praxis : rapport, Fritze, Stockholm, 2006 s. 47-103.  
12

 Runblom, Harald, En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker, Skolverket, 

Stockholm, 2006, s. 43. 
13

 Sverige. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, 2006, s. 47-103. 
14

 Graeske, Caroline, ”Värdefull eller värdelös? Om värdegrund och genus i läromedel i svenska”, Tidskrift för 

litteraturvetenskap, vol 40, Nr 3–4: Litteraturvetenskap och didaktik, Umeå, 2010 s. 123. 
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underökning visar förändringen över tid, verk som infogats i kanon och verk som fallit bort, 

samt går in på orsakerna bakom verks kanonisering.
15

 

Min undersökning är gjord på ett liknande material som Graeskes. Hon berör visserligen 

genom ett intersektionellt perspektiv författares etnicitet, men hennes fokus ligger framförallt 

på genus. Jag kommer i min undersökning att ta upp fler aspekter av imperialism och gå 

djupare in på ett postkolonialt perspektiv. 

Teoretisk utgångspunkt: Postkolonialism 

En av de mest välkända gestalterna inom postkolonial teoribildning är Edward Said. Hans bok 

Orientalism (1978) blev genombrottet för teorier om imperialismens och kolonialismens 

effekt på världens kulturer. Dess grundtes är att bilden av Västerlandet skapas genom att 

speglas i sin motsats, Orienten. I min undersökning har jag använt mig av Saids senare bok 

Kultur och imperialism (1995) där han utvecklar sina teorier och fördjupar sig i 

avkolonialiseringens processer i det postkoloniala samhället.
16

   

 En grundtanke inom postkolonial teori är att kulturella idéer som drev på och 

möjliggjorde kolonialism alltjämt existerar och är verksamma i dagens samhälle. Saids teori 

är inte avgränsad till vissa områden – den försöker förklara vad som sker i vår tid just nu på 

många plan. Den berör maktförhållanden i världen, handel och ekonomiska förhållanden, 

internationalisering och globalisering, och konflikter så som världskommunism och terrorism. 

Istället för att se de motsättningar som existerar i världen som ett resultat av olika 

kulturkrockar, menar Said att det är begreppsbestämningen som orsakar krockar. Said talar 

om andrafiering där man genom förklaringar av vad som är ”vår kultur” definierar ”den 

andra” kulturen. Det skapas uppfattningar om att det finns en unik essens i kulturen och enligt 

Said pågår en ständig tävlan om vad som hör till varje kultur, och denna leder till kulturen 

även definierar sin fiende.
17

 

Litteraturen enligt Said har haft och har fortfarande en bärande roll i upprättandet av 

imperierna. Världslitteratur är ett begrepp myntat av Goethe vars ambition var skapa en 

sammanställning av verk som lästes över nationella gränser, verk som var originella men 

samtidigt tidstypiska. Att litteraturforskningen hade sitt centrum i Europa ledde till att det 

trots allt kom att bli en eurocentrisk ”världslitteratur” där man forskare ofta framhävde den 

egna nationens författare. Litteraturhistorieskrivningen växte dessutom fram parallellt med 

                                                           
15

 Williams, 1997, s.29-54. 
16

 Edward W. Said, Orientalism, Ordfront, Stockholm, 1993; Said, 1995. 
17

 Said, 1995, s.70. 
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imperialismen och starka nationalistiska strömningar i Europa och fungerade som en del av ett 

identitetsbygge, där västerländsk kultur upphöjdes gentemot andra. Litterära klassiker ansågs 

innehålla idéer och värden som utgjorde kärnan i den västerländska kulturen. Vetenskap, 

förnuft och demokrati gjordes till ideal och fundament i det västerländska.
18

 Centralt i 

postkolonial teori är att man ser man på begrepp som det västerländska som någonting 

konstruerat av samhället. 

Kolonisatörerna spred sedan sin egen historia ut till kolonierna och förminskade 

samtidigt de koloniserades egen historia. Enligt Said går det idag inte se på Frankrike och 

England som skilda från sin historia som kolonialmakter. Inte heller kan man se de 

koloniserade kulturerna som skilda från västerlandet. Han liknar Europa och Nordamerika vid 

en metropol i den globala sfären, där andra delar av världen befinner sig i periferin. Även 

litteraturen i periferin kan ses som delar av det västerländska. För litteraturhistorieskrivningen 

innebär det att det är europeiska strömningar och genrer som även litteratur i periferin måste 

förhålla sig till. Detta skapar ett ojämlikt förhållande där den perifera litteraturen 

missgynnas.
19

 

Said menar att historieskrivningen ofta utgått från är att den icke europeiska världen 

varit tyst och saknat betydelsefull litteratur. Han menar att detta är en falskt antagande och att 

de antikoloniala rörelserna i själva verket haft stort inflytande på metropolens litteratur. 

Genom ett kreativt omstöpande av kolonisatörernas egna språk och kulturyttringar banade 

motståndsrörelser väg för europeiska modernister. I de forna kolonierna skapades samtidigt 

ett ambivalent förhållande till imperiernas kultur. Författare i kolonierna som uppfostrats med 

imperiets kultur, kunde paradoxalt nog finna sig i en antikolonial rörelse mot 

imperialmakten.
20

 Tydligt är att författare existerar utanför nationella och språkliga gränser. 

Traditionen uppfinns och anpassas efter de verk som anses mest centrala. Enligt Said behövs 

det en fragmentering av de stora berättelserna, till förmån för en gemensam historia, där 

kolonisationen bildar en gemensam erfarenhet för både kolonisatör och koloniserad.
21

  

                                                           
18

 Said, 1995, s. 85. 
19

 Ibid, s. 22. 
20

 Ibid, s. 339. 
21

 Ibid, s. 95. 
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Avhandling 
Källan, litteraturhistoria Sv gy kurs A och B  

Källan, litteraturhistoria Sv gy kurs A och B består i huvudsak av västerländsk litteratur. 

Andra litteraturer står för 8,9 procent av texten.
22

 Det är enbart nio författare från icke 

västerländska länder som presenteras med däremot presenteras många verk utan upphovsman 

från de äldre tiderna i kapitlen om myter, forntida kulturer och medeltid.  Man kan se att icke 

västerländska författare behandlas mindre ingående än västerländska författare. 

Källan följer en klassisk epokindelning utifrån europeiska verk. Lärobokens utformning 

avslöjar en hel del om hur man ser på icke västerländsk litteratur.  Den mesta av litteraturen 

från de äldre tiderna behandlas i avsnitt vars format skiljer sig från textens övriga. Avskilt 

med en list, där texten är avsevärt mindre än bokens övriga och delad i spalter, behandlas 

kinesisk, iransk-persisk, indisk och arabisk litteratur. Det annorlunda formatet gör att den icke 

västerländska litteraturen framstår som överkurs. Genom de olika formaten kan den röda 

tråden som den europeiska utvecklingen utgör, fortgå utan att brytas. Persisk litteratur som 

trots allt behandlas i huvudtexten är det Mesopotamiska Gilgamesheposet, mycket tack vare 

dess roll som föregångare till den bibliska syndaflodsberättelsen.  Den icke västerländska 

litteraturen under de tidiga epokerna behandlas främst i översikter, där författare och verk 

nämns helt kort ibland med ett utdrag men utan de ingående analyser som ägnas till exempel 

den grekiska litteraturen. Läroboken ger därmed tydliga signaler om vilken litteratur som 

anses central för elever. Samtidigt är Källan en av de läroböcker i undersökningen faktiskt går 

igenom äldre icke västerländsk litteratur. 

I läroboken behandlas och värderas den äldre litteraturen och utifrån sin klassikerstatus 

inom sina områden, sin roll i skapandet av litterära traditioner, spridningen internationellt och 

som influenser på västerländsk litteratur. Bara det faktum att verken finns bevarade trots sin 

ålder ger dem ett värde.  

Den moderna litteraturen som behandlas utgörs av en rad författare från Latinamerika. 

Dessa tas upp i två olika kapitel i huvudtexten. Författarna Jorge Luis Borges, Pablo Neruda 

och Miguel Ángel Astuiras presenteras som del i den modernistiska strömningen ultraismen. 

Lärobokens värdering av litteraturen utgår från det politiska engagemanget och verkens roll 

som delar av en samhällskritik. Även stilistiska kvaliteter lyfts fram och Borges lyfts fram 

                                                           
22

 Bilaga 1. 
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som stilbildande för annan litteratur. Paralleller dras mellan Astuiras och John Steinbecks erk. 

Läroboken inlemmar på detta sätt de latinamerikanska författarna i en strömning i den 

västerländska litteraturen.  

Gabriel García Márquez, Mario Varga Ilosa, Isabel Allende, och Gabriela Mistral 

presenteras som ”några sydamerikaner” under rubriken: ”Läsvärda författare från olika delar i 

världen.”(s.431). García Márquez kallas ”förtrollad berättare” (s. 431) men den magiska 

realismen som rörelse tas inte upp, därmed uppfattas författarna som något lösryckta. 

Författarnas värde befästs främst som genom hänvisning till deras popularitet bland läsare 

nationellt och internationellt, samt till erkännanden i form av Nobelpris. Det magiska i García 

Márquez romaner kopplas till det ursprungliga när författarna menar att ”i hans hemland är 

sägner, myter och vidskepelse levande och närvarande litteratur”. (s. 431) På detta sätt skapar 

läroboken en mystifierad bild av den latinamerikanska litteraturen.   

Ett av få tillfällen då afrikansk kultur nämns i Källan är i kapitlet om forntiden: 

>>I begynnelsen var ordet<< i betydelsen det talade, eller sjungna ordet. I äldsta tid framfördes verken 

muntligt inför en större eller mindre krets av åhörare. Denna tradition lever kvar på många håll i världen 

än idag och kan studeras på exempelvis torgen i Marocko eller under träden i små afrikanska byar. (s.23)  

 

Här framstår den muntliga litteraturen som en pittoresk kvarleva av forntida kultur. Stycket 

visar även den tänkta läsaren, en person som på avstånd kan studera den afrikanska muntliga 

kulturen. Den muntliga kulturen kopplas till vardagen, folket och naturen. Detta bidrar till en 

bild av Afrika idag som forntida, till skillnad från det moderna västerländska samhället. 

Det förekommer i läroboken att författare använder sig av formuleringen ”vi i 

västerlandet” bland annat i då man beskriver arabisk kultur och litteratur under medeltiden: 

 

Den arabiska litteraturen före islams tillblivelse består i huvudsak av beduindiktning, om vilken vi i 

västerlandet ofta har en otillräcklig kunskap. Det är med Muhammed och islams heliga bok Koranen som 

den arabiska kulturen nått längre än till enbart de >>rättrogna<<. (s. 69, min kursiv) 

 

Här syns en västerländsk tänkt läsare som helt tydligt inte är muslim. Användningen av 

uttrycket ”de rättrogna” för dessutom tankarna till religiös intolerans inom islam.  
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Något som är positivt i Källan är att man i passager tar upp litteraturens funktion i 

samhället och talar om hur den vuxit tillsammans med kulturella centrum och imperier. 

Författarna menar att ”den gemensamma litteraturen kom att bli en sammanhållande faktor för 

folkgrupperna. Ett folks identitet ligger i hög grad i dess litterära arv”. (s. 24) Läroboken tar 

även upp den totalt sett mycket lilla mängd litteratur som bevarats från äldre tider och menar 

att det bevarade inte ger en rättvis bild av tiden och människorna eftersom det nästan 

urskiljningslöst är texter skrivna av män ur de bildade klasserna som bevarats. Ett mer kritiskt 

resonemang kring identitetsbygget även under senare tider kan man dock fortfarande 

efterlysa.  

Källan ger eleverna en eurocentrisk litteraturhistoria och inkluderar läsaren i ett 

västerländskt kulturarv. Boken presenterar andra litteraturer från olika tider men som 

överkurs. Delar av den moderna litteraturen inlemmas i en västerländsk tradition medan annan 

behandlas främst som skildrare av förhållanden i annorlunda delar av världen. Myt, magi och 

muntlighet kopplas till föreställningen om det ursprungliga i afrikansk och indiansk litteratur. 

Det finns kritiska resonemang kring litteraturhistorieskrivningen men dessa sätts inte i 

förgrunden.  

Litteraturorientering: [svenska] för gymnasieskolan 2a upl. (1995)   

Hugo Rydens lärobok Litteraturorientering: [svenska] för gymnasieskolan 2a upl. (1995) är 

även den indelad i kapitel efter traditionell europeisk tidsindelning. Litteratur från icke 

västerländska länder dyker upp i avsnitt under rubriken ”utomeuropeisk litteratur” inom 

kapitlen om forntid, medeltid och 1500–1600-tal. Den moderna litteraturen behandlas i flera 

kapitel och ett särskilt av dessa ägnas den moderna litteraturen i tredje världen. All annan 

litteratur klumpas sålunda ihop i samma avsnitt med det gemensamma att den inte är 

västerländsk.  

 Litteraturorientering är en omfångsrik lärobok som fungerar mer som ett uppslagsverk. 

Antalet författare från utomeuropeiska länder är relativt stort i jämförelse med andra 

läroböcker och utgörs av 26 författare och upptar 6,6 procent av boken.
23

 Lärobokens 

prioriteringar visas i presentation av den grekiska litteraturen där endast presentationen av 

Homeros verk upptar hela fem sidor, medan hela den kinesiska litteraturen ryms på mindre än 

en sida. Det finns en ingående beskrivning av grekiska verks handling, fiktiva värld, stildrag 

och berättartekniska drag samt historiska bakgrund, medan den äldre icke västerländska 

                                                           
23
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litteraturen beskrivs översiktligt utan underrubriker eller några utförligare presentationer av 

författare eller verk.  

 I kapitlet om ”modern litteratur i tredje världen” (s. 160) är presentationerna av de 

afrikanska och latinamerikanska författarna lik lärobokens övriga i omfång. Den asiatiska 

litteraturen behandlas dock mindre ingående, i likhet med den äldre litteraturen, som en följd 

av att man valt att samla arabisk, indisk, japansk och kinesisk litteratur i samma kapitel.   

 Författare från Afrika och Latinamerika beskrivs som kritiska skildrare av 

samhällsförhållanden. De latinamerikanska presentationerna innehåller ofta två teman. Som 

exempel beskrivs Nicolás Guillén vara ”en av de latinamerikanska författare som skriver 

socialt engagerade böcker om den fattiga befolkningens liv”. (s. 185) Det andra temat är 

författarnas kulturella bakgrund. Om Guillén sägs att ”han är mulatt och har [...] anknutit till 

de rester av afrikansk kultur som negrerna på Kuba bevarat”. (s. 185) Intressant i 

presentationen är hur afrikansk kultur tydlig kopplas till enkelhet och livfullhet. Detta är en 

bild som återkommer i kapitlet om europeisk exotism. Där det skrivs att ”Man upptäckte bl a 

att naturfolken också hade en kultur, och författarna tilltalades av folkpoesins enkla och 

okonstlade stil och försökte t o m imitera den.” (s. 185) Utomeuropeiska författare 

förekommer även i den övriga texten, då Salman Rushdie presenteras i kapitlet ”Dikt och 

drama” under rubriken ”Den farliga litteraturen”. På detta sätt byggs en bild upp av 

problematiska samhällsförhållanden och författares farliga liv utanför västvärlden.   

Om det inte anges vilken del av världen som beskrivs är det underförstått att det är 

Europa, detta är en premiss som läroboken bygger på. Litteraturorientering inkluderar läsaren 

genom att använda sig av ”vi” och ”vår”: Författarna talar om att ”Bibeln innehåller också 

mycket som lockar vår fantasi. [---] Skapelseberättelsen stämmer inte med vår 

naturvetenskapliga uppfattning om jordens tillkomst [...]”(s. 10-11, min kursiv) Om koranen 

formulerar sig läroboksförfattarna att ”muslimernas heliga skrift, blev deras viktigaste 

lärobok i skolorna och norm för det arabiska skriftspråket”. (s. 68, min kursiv) Genom detta 

inkluderas läsaren i en gemenskap knutet till ett visst kulturellt innehåll. Den tänkta läsaren 

blir en sekulariserad europé, med kristen tradition i bagaget och inte en muslim.  

 Litteraturorientering försöker att ibland blicka utåt och förklara att epoker och den 

beskrivna utvecklingen inte gäller hela världen, men konsekvensen blir att den icke 

västerländska litteraturen används för att kontrastera den västerländska. Medeltiden uppfattats 

enligt författarna som en mörk tid med liten litterär produktion men författarna påpekar 

samtidigt att ”utanför Europa blomstrar kulturen, hos till exempel araber, indier, kineser och 



14 

 

japaner”. (s. 48) Andra kulturer än den europeiska skildras således positivt, men författarna 

menar att man i Europa inte länge var efter andra kulturers utveckling och ”i Europa blir så 

småningom allt fler delaktiga i kultur och vetenskap”. (s. 48) Det är således fortfarande 

Europas utveckling som läsaren får följa. I kapitlet om renässansen hävdar författarna att 

”man knappast kan tala om någon renässans i arabisk, indisk, kinesisk eller japansk litteratur”. 

(s. 93) Genom formuleringen förstärker författarna bilden av andra delar av världen som 

statiska till skillnad från Europa som framställs vara i ständig förändring. 

I stycket om arabisk kultur lyfter författarna positiva aspekter av arabernas tid i Spanien. 

Man beskriver perioden mer utförligt än någon av de andra läroböckerna. På detta sätt visar 

författarna att de ställer sig kritiska till den medeltida kristna bilden av det muslimska hotet:  

 
De kristna betraktade under medeltiden muslimerna som kristenhetens största fiender. I själva verket 

medförde deras insatser att den europeiska kulturen berikades och att utbildningen från 1100-talet 

förbättrades. (s. 48)  

 

Att man valt att ta upp detta visar att man vill ge en mer nyanserad bild av litteraturhistorien. 

Det finns även en ansats att problematisera imperialismens påverkan på koloniernas kultur, 

och det antyds att etablerandet av en ny litteratur, med koppling till den europeiska trängde 

undan indianernas i Latinamerika.  

 

En del av indianernas litteratur upptecknades och översattes. Men flertalet av de spanska och portugisiska 

intellektuella som bosatte sig i Sydamerika hade ingen kontakt med indiankulturerna. De fortsatte att läsa 

och skriva på portugisiska och spanska och hålla kontakt med det europeiska kulturlivet. Så utvecklades 

redan från 1500-talet i Sydamerika en spansk och portugisiskspråkig litteratur, som påverkades starkt av 

den Europeiska. ( s. 93) 

 

 

Kritiken riktas inte mot själva kolonialiseringen utan mot att de europeiska intellektuella inte 

gjorde vad de kunnat göra för att bevara indianernas kultur. Att samla information om andra 

kulturer innan de försvinner framstår som en uppgift för européerna. Läroboksförfattarna 

reproducerar bilden av den förvaltande och ansvarsfulla européen, till skillnad från 

ursprungsbefolkningen som inte förmått bevara sin kultur. 

Litteraturorientering innehåller en eurocentrisk litteraturhistoria, där den 

utomeuropeiska litteraturen föses samman utan utvecklingslinjer, och kontrasterar den 

europeiska utvecklingen. Den utomeuropeiska litteraturen framställs dock positivt, och många 

författare presenteras. Moderna författare blir i första hand skildrare av livsvillkor ide olika 

länderna. Deras anknytning till ursprunget lyfts fram och knyts till enkelhet och livfullhet. I 
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samband med författare i de forna kolonierna lyfts inga postkoloniala aspekter fram. Kritik 

riktas emot kolonisatörernas hantering men inte emot kolonisationen i sig.  

Ekengrens svenska, litteraturbok 1 och 2  

Redan i inledningen till Ekengrens svenska, litteraturbok 1 blir det tydligt vilket innehåll 

författarna Brita Lorentzson-Ekengren och Hans-Eric Ekengren har för avsikt att presentera. 

De vill ”ge eleverna exempel på välkända och representativa texter ur västerlandets litteratur, 

texter som är viktiga att få lära känna för alla elever”. (s.3) Att det är en västerländsk samling 

litteratur lämnas åtminstone inte outtalat. Läroboken innehåller som väntat nästan enbart 

litteratur från Europa eller Nordamerika, två författare, samt ett verk undantaget. De utgör 1,7 

procent av läroboken.
24

 Det babyloniska Gilgamesheposet har författarna valt att presentera, 

dels som det första nedskrivna verket, men främst som jämförelse med Bibelns berättelse om 

syndafloden. Om verket får vi veta att det är från forntida främre orienten, och att den senaste 

sammanställningen hittats i ”ett bibliotek som tillhört en viss Assurbanipal” (s. 15) utan 

vidare geografisk bestämning. Något mer om kulturerna i främre orienten skrivs inte, varken 

om äldre tid eller nyare. 

De två författarna som tas in i Ekengrens svenska, litteraturbok 2 är Gabriel García 

Márquez och Jorge Luis Borges. Den förstnämnde får en omfångsrik presentation och 

inlemmas i den västerländska litteraturen genom att representera den magiska realismen. 

Borges nämns helt i förbigående, som en föregångare till García Márquez. De magiska 

inslagen i den latinamerikanska litteraturen kopplas till indianernas föreställningsvärld. På så 

sätt blir indiankulturen framförallt mytisk och exotisk. García Márquez skildring av Macondo 

i Hundra år av ensamhet (1967) fungerar enligt författarna som en representation av alla byar 

i Latinamerika. Detta bidrar till att en bild av Latinamerika målas upp, där naturen är vild, 

människorna märkliga och plågade av militärmakter och förslavande fruktproducenter.  

En bild av en aboriginisk konstnär är annat exempel på icke västerländska kultur i 

läroboken som presenteras med bildtexten: ”Australiens urinvånare målar sina myter efter 

urgamla mönster.” (s. 7) Bilden ingår i lärobokens kapitel om forntida myter och genom 

bilden visar författarna att myter fortfarande lever. Man ger samtidigt en bild av aboriginernas 

kultur som kvar i en äldre tid.   

I läroboken får den grekiska kulturen stor betydelse för västerlandet utveckling: 
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Under de närmaste århundraden före Kristus pågår i Grekland en kulturell och vetenskaplig utveckling av 

sällan skådat slag. [---] Denna tidsperiod har så stor betydelse att den ligger till grund för hela den 

västerländska civilisationens kulturarv. (s. 53)  

 

Grunden i den västerländska civilisationens kulturarv består enligt handboken av grekisk 

kultur, och grekisk vetenskap. Det västerländska har därmed blivit någonting fast förankrat i 

föreställningen om en kulturell och vetenskaplig guldålder. Vetenskapen och kulturen i 

Grekland framstår också som helt unika och oberoende av andra kulturers influenser.  

I kapitlet om renässans och franskklassicism intar författarna ett kritiskt förhållningssätt 

till en period som ofta beskrivits som en blomstringsperiod i europeisk historia. Man menar 

att ”[i]ndividens rätt att fritt utveckla sig själv till fulländning blev renässansens nya livsstil. 

Detta var dock en livsstil som inte gällde alla samhällsklasser och folkslag”. (s. 202) Men vad 

som gällde andra samhällsklasser och folkslag går man inte vidare in på utan läsaren får nöja 

sig med att själv fundera kring detta och läsa utdrag av stora namn inom den europeiska 

litteraturen. Om upplysningsidealen skriver man: ”Det är märkligt ändå: jämställdhet och 

broderskap tycktes endast gälla det egna landet! Hur ska man annars förklara att både England 

och Frankrike erövrade kolonier i andra länder och underkuvade invånarna där?” (s. 263) 

Författarna öppnar upp för reflektioner kring europeisk kolonialism, etik och moral och pekar 

på att dessa inte tycks gå ihop. ”Jämställdhet och broderskap” görs dock till västerländska 

ideal, även då man inte lyckats följa dessa. I flera passager problematiserar författarna 

förhållanden i olika delar av världen. Man tar till exempel upp kalla kriget och konflikter i 

världen i modern tid: 

 

1991 föll den väldiga Sovjetunionen och imperiet upplöstes. Likväl fortsätter terrorn mot mänskligheten 

runt om i världen: Kosovo, Mellanöstern, Somalia, Kuwait, Tjetjenien, Nordirland, Irak... Har människan 

ingenting lärt? Och kan hon någonsin lära sig...? (s. 161) 

 

Sovjetunionens fall anges vara positivt och ett tänkbart slut på konflikter i världen. 

Västeuropas och Nordamerikas delaktighet i kalla kriget och dess roll idag tas däremot inte 

alls upp. Istället riktas uppmärksamhet mot människans natur, och människans oförförmåga 

att lära från historien. Om terrorism skrivs följande: 

 

Trots alla krig har 1900-talet ändå inneburit en utveckling, åtminstone för västvärldens demokratiska 

stater. Levnadsstandarden har ökat och fler människor har fått möjligheter till utbildning. Lyxiga 

konsumtionsvaror är var mans egendom i västvärlden samtidigt som en stor del av världens människor 

lever i slum och fattigdom. En fattigdom som gett upphov till en ny sorts krig – terrorismen. (s. 136) 

 

Utveckling och demokrati sätts i samband med västvärlden, och medan fattigdom knyts till 

världen utanför. Sambandet mellan västvärldens utveckling och kolonialismen tas inte upp. 
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Det är fattigdom som sägs vara orsaken till terrorismen men vad som orsakat fattigdomen i sin 

tur diskuteras inte. På så sätt görs en framställning av andra delar av världen som 

underutvecklade i kontrast till väst. En kritisk hållning till västvärldens rikedom framförs, 

men ingenting skrivs om postkolonialisn eller orsakerna bakom de orättvisa förhållandena.  

Ekengrens svenska, litteraturbok 1 och 2 har en lägst andel icke europeiska verk i 

undersökningen. Det västerländska kulturarvet får en kärna och ett innehåll genom lärobokens 

urval som lyfts fram som eftersträvansvärt för elever att ha kunskap om. De verk och 

författare och som tas in är tre stycken, presenterade som inflytelserika över den västerländska 

litteraturen, som levande exempel på mytisk litteratur och som representanter för en hel 

kontinent. Läroboksförfattarna är kritiska till ideal och moral i västerlandet och tar upp 

orättvisa förhållanden mellan västvärlden och länder utanför. Till viss del förstärks bilden av 

det utvecklade väst och den underutvecklade resten av världen och man saknar postkoloniala 

perspektiv på situationen. 

Den levande litteraturen 

Ulf Janssons Den levande litteraturen har utformats för att ge en inblick i litterära klassiker 

och ”med tanke på de nedslag i modern litteratur som skall ske under A-kursen” (s. 1) i 

gymnasieskolans svenska. Författarna uppmuntrar alltså lärare till en användning av 

läroboken som utgångspunkt för undervisning. I läroboken följer sedan en västerländsk 

samling litteratur där annan litteratur upptar 1,8 procent och utgörs av tre författare.
25

 

Turkiske Yasar Kemal är en av dessa författare. Det som fokuseras i Kemals presentation är 

främst författarens bakgrund i svåra förhållanden, samt verken som skildrar dessa.  

 

Kemals berättelser utspelar sig på Anatoliens slätter, bland fattiga bönder och daglönare i kamp 

för sitt dagliga bröd.[---] I hans hemtrakter har godsherrarna känt sig så hotade, att de ordnat 

offentliga bokbål på tistelserien. (s. 343) 

 

 

Handlingen i Kemals romaner beskrivs vara lik den verklighet Kemal själv upplevt. Vi får 

läsa om det motstånd som mött Kemal i Turkiet. Litteraturen framställs på så sätt i första hand 

som intressant som en autentisk skildrare av livet i Turkiet medan verkens originalitet 

kommer i skymundan.  

Gabriel García Márquez får representera den magiska realismen och den 

latinamerikanska litteraturen i läroboken. Denna beskrivs vara en blandning av spansk 

litteratur med inslag av ”indianska föreställningar”. (s. 346) Jansson menar dessutom att 
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García Márquez roman Hundra år av ensamhet ger en bild av colombianska förhållanden i 

allmänhet och att ”varje liten by i Colombia kunde vara Macondo”. (s. 347) Romanen sägs 

”återge i sammanpressad form hela kontinentens historia”. (s. 347) Det betyder att en enskild 

författare i läroboken representerar en hel kontinents litteratur. Även García Márquez lyfts 

fram som skildrare av livet i en avlägsen del av världen. Samtidigt liknas författarens verk 

med europeisk litteratur och kallas stilbildande. (s. 347) 

Att Jansson låter enskilda författare presentera stora geografiska områden blir extremt 

tydligt då nigerianske Wole Soyinka presenteras under rubriken ”Afrikas röst”. (s. 349) Man 

hävdar att när författaren fick Nobelpriset 1986 var det ”en hel kontinents litteratur som fick 

sitt erkännande [---] och han var, och är den ledande afrikanska författaren, den som bäst 

lyckats fånga det säregna och tragiska i kontinentens situation”. (s. 349)   

I författarpresentationen anges krocken mellan ett traditionellt och ett modernt Afrika 

vara en viktig del i författarens litterära produktion. Bilden av människorna i Afrika som 

läroboken ger är att de styrs av traditionens ”myter och magiska föreställningar” i sitt ”sätt att 

uppfatta dagens teknik och civilisation”. (s. 349) Presentationen av författaren visar att man 

knyter modernitet och bildning till det västerländska, medan det afrikanska framförallt 

kopplas till mystik och mytologi från äldre tid.  

 
Soyinka berättar om sin uppväxt. Hemmet är västerländskt bildat, kristet, öppet och gästfritt. Men inpå 

knutarna lever med full kraft den urgamla Afrikanska föreställningsvärlden med naturväsen och 

skräckinjagande gudar. (s. 350) 

 

Det afrikanska blir exotiskt och skräckfyllt, medan det västerländska är knyts till kristendom 

och positiva värden på samma gång. Författaren ger även en beskrivning om ett specifikt 

västerländskt sätt att uppfatta det magiska i Soyinkas verk: ”För en västerländsk läsare är det 

just den här sidan av Soyinka som är den bästa: det blir som att träda in i något som liknar en 

fantasivärld.” (s. 350) Jansson tycks menar att västerländska läsare inte upplever verken på 

samma sätt som afrikanska och antyder att orsaken är att de fantastiska inslagen är del av 

afrikaners sätt att uppfatta världen. Detta för tankarna till  äldre imperialistiska uppfattningar 

om de afrikanska vildarna. 

Lärobokens författare ägnar mycket utrymme åt att definiera den västerländska 

civilisationen och europeiska kulturen och använder denna som motivation till urvalet av 

verk. Om den grekiska kulturens betydelse skriver författarna följande: ”Under några 

århundraden f. Kr. blommar den grekiska kulturen upp med en kraft som än idag sätter sina 

spår. På område efter område läggs här grunden till europeisk kultur och västerländsk 
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civilisation”.(s. 2) Den grekiska kulturen ges stor betydelse för skapandet av det 

västerländska. Tron på förnuft, vetenskap, grekiska skönhetsideal och ett fängslande 

berättande görs till delar av det västerländska som man enligt författaren har grekerna att 

tacka för. Överhuvudtaget är förklaringarna av vad det västerländska består i många i 

läroboken. Om den romerska kulturens inverkan skrivs att ”romarna har bidragit till 

västerländsk civilisation som statsbyggare och lagstiftare, inte som naturvetare eller 

filosofer”. (s. 21) Vidare skriver författaren att ”den västerländska civilisationen blir en 

sammansmältning av grekiskt och kristet.” (s. 21) Ingenting nämns om äldre kulturer som haft 

inflytande på den grekiska, eller om kulturella influenser under senare tider eller kulturella 

variationer som existerar inom Europa. På så sätt blir bilden av Europa homogen, grekisk och 

kristen i grunden. 

  

Vad är det som gör en sång, en bok eller en film bra? I alla andra kulturer än den europeiska är det 

upprepning av det välbekanta som skattas högst. Det finns mästerverk som bara kan efterliknas, aldrig 

överträffas. Detta är fortfarande uppfattningen i de stora kulturerna i öster och sådan var den också i 

Europa – före romantiken. (s. 103) 

 

Här kontrasteras den europeiska kulturen mot alla andra kulturer och framstår som en enhet, 

som har genomgått en utveckling andra kulturer inte har. Den europeiska kulturen efter 

romantiken kopplas till originalitet medan att andra litteraturer kopplas till konventioner. Man 

menar ”att det originella är det värdefullaste inom konst, litteratur och musik blev 

romantikens grundläggande värderingsnorm. Och den är idag helt dominerande inom 

västerländsk kultur”. (s. 103) 

Den levande litteraturen innehåller mycket liten del utomeuropeisk litteratur, näst minst 

i denna undersökning. Den västerländska litteraturen definieras tydligt i läroboken, och med 

överdriven tyngdpunkt på det grekiska arvet. Västerländsk litteratur skiljs från all annan i 

världen och framstår som mer originell, medan annan litteratur kallas konventionell. 

Författarna som behandlas blir representanter för hela kontinenters litteratur och skildrare av 

livet där. Några kritiska resonemang kring litteraturhistorieskrivning förs inte.  

Texter och tankar. Litteraturen, antiken–1900 och 1900-talets litteratur 

Texter och tankar är gjord för svenska B på Gymnasiet, enligt läroboksförfattaren Svante 

Skoglund. Andra upplagan har reviderats och kompletterats med ett fylligare innehåll. Den tar 

i anspråk att presentera klassiker som enligt författaren ”har något att säga idag”.
 
(s.3) Den är 

uppdelad i två böcker: Texter och tankar litteraturen Antiken–1900 och Texter och tankar 

litteraturen 1900-talet och är har ett innehåll som skulle kunna tas upp i sin helhet under ett 
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läsår. Det är ännu en eurocentrisk litteraturhistoria som möter läsaren, från äldre tider saknas 

helt icke västerländsk litteratur. Däremot får modern litteratur relativt stort utrymme. 21 

författare presenteras och utgör 8,8 procent av läroboken.
26

 

Modern icke västerländsk litteratur har Skoglund har valt att placera i ett eget kapitel 

under rubriken: ”Läsning i den globala byn.” Här presenteras latinamerikansk och indisk 

litteraturen i ett avsitt om magisk realism: 

 

Vad får man för anrättning om man blandar spansk katolicism med indianmytologi, tillsätter en rejäl dos 

drömlik surrealism och kryddar med prunkande barockspråk? Det blir latinamerikansk romankonst. I en 

berättelse från Colombia, Argentina, Chile eller Guatemala kan vad som helt hända. (s. 114)  

 

Den latinamerikanska litteraturen ordnas in i den västerländska och beskrivs vara ”en 

stärkande vitamininjektion för det västerländska berättandet”. (s. 115) Här kopplas den 

latinamerikanska litteraturen till litterära strömningar, och stilarter. Samtidigt lyfts unika 

förhållanden i Latinamerika och mötet mellan två olika mytologiska världar. Den 

latinamerikanska litteraturen framställs som unik och spännande. I Gabriel García Márquez 

och Isabel Allendes fall behandlas politiska aspekter. Allendes roman Andarnas hus (1982) 

beskrivs vara en Hundra år av ensamhet ur kvinnligt perspektiv där Allende skildrar 

”kvinnans situation i 1900-talets Latinamerika”. (s. 115)  

En rad indiska författare presenteras också men det är främst Arundhati Roy och 

Salman Rushdie som placeras inom den magiska realismen. Det är också av dessa författare 

som man valt att presentera textutdrag. Rushdie premieras för att han beskriver Indiens 

historia med ”häpnadsväckande skrönor och realistiska detaljer”.  Som berättare kallas han 

”fenomenal och politisk” (s. 117) av läroboksförfattaren som är generös med positiva 

värderingar av verken. Om Roy berättas att han vunnit Bookerpriset och gjort världssuccé.  

Författarna från Afrika, Kina och Mellanöstern tas upp som ”starka röster” i ett kapitel 

som berör politisk litteratur och författares tuffa villkor i dessa områden. Om utvecklingen i 

Afrika och Kina under 1900-talet skriver Skoglund att ”nya former av diktatur och förtryck 

blev det som avlöste kolonialtiden”. (s. 128) En resumé av stora politiska händelser i 

områdena följer sedan där den kinesiska kulturrevolutionen på 1960-talet och Israels 

ockupation av jordanska, syriska och egyptiska territorier under sexdagarskriget nämns. 

”Konflikten är som bekant långt ifrån en lösning. I detta kapitel bjuder vi på ett axplock 

författare från dessa områden.” (s. 129) Denna beskrivning av konflikter bildar ett ramverk till 

den litteratur som sedan presenteras. Kritik mot överheten, kamp för demokrati, fängslanden 
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och censur är några av de saker som sedan tas upp i samband med de afrikanska författarna. I 

beskrivningen av den kinesiska litteraturen beskrivs det hårda maoistiska styret med 

intellektuellas frihetsberövande, liv i exil, tortyr och censur. 

Nigerianske Wole Soyinka lyfts fram som en debattör för demokrati. Egyptiska Nawal 

El-Saadawi beskrivs som en kritisk röst mot kvinnors situation i arabisktalande områden som 

kämpat för kvinnors sexuella frigörelse. Läroboken innehåller studiefrågor i anslutning till 

den afrikanska litteraturen rör förhållandet mellan svarta och vita och förtryck mot de svarta 

och mot kvinnor. Om den kinesiska litteraturen tematiseras friheten och generationen kineser 

som växt upp under kommunistiskt förtryck under kulturrevolutionen. Om den arabiska 

litteraturen är det förhållandet mellan kvinnor och män som tematiseras genom El-Saadawis 

Slöjan (1978).  

Den afrikanska litteraturen beskrivs ha många inslag av den muntliga kulturen. Chinua 

Achebe blir främsta representant för typisk afrikansk litteratur med sina inslag av muntlig 

lyrik. Försäljningen av hans böcker sägs ha väckt intresset för afrikanskt berättande, inte bara 

för nigeriansk litteratur. Tack vare att även andra afrikanska författare presenteras skapas en 

mer nyanserad bild av afrikansk litteratur.  

Försäljningsframgångar och litteraturpriser motiverar ofta att författare tas in i 

läroboken. Nobelpriset är hos Skoglund avgörande för den icke västerländska litteraturens 

värde. En av studiefrågorna i boken rör Nobelpriset: 

 

Ta reda på om Nobelpriset i litteratur. Vilka villkor måste en författare uppfylla för att komma i fråga? 

Vilka får föreslå kandidater? Hur ser fördelningen ut hittills mellan olika världsdelar – och mellan könen? 

Finns det någon författare som du skulle vilja föreslå? Förklara i så fall varför just han eller hon är värd 

priset. (s. 153)  

 

På detta sätt kan man säga att eleven uppmuntras till att se kritiskt på urval och värdering av 

litteratur. Ett kritiskt perspektiv på förlagens styrning av den litteratur som läses visar  

Skoglund i indelningen till ”Läsning i den globala byn”:  

 

Avstånden har minskat i den litterära världen. Influenser färdas mellan kontinenterna, författare flyttar 

mellan länder och kulturer, via nätet kan vi enkelt hålla oss à jour med utvecklingen i t.ex. den kubanska 

lyriken. 

Någon jämlik värld handlar det förstås däremot inte om. Det är fortfarande de stora förlagen i de 

stora länderna i Väst som i hög utsträckning bestämmer vad som ska ges ut och läsas. (s. 112) 

 

Skoglund tar upp att världen befinner sig i ett nytt läge med författares ökade rörlighet mellan 

länder och med internet som ny informationskälla. Med detta motiv presenteras de 
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ickevästerländska författarna i kapitlet, som ett svar på globaliseringen i världen som kräver 

en breddad litteratur. Skoglund menar samtidigt att de Europa- och Nordamerikabaserade 

förlagen styr vad som ska ges ut, därmed tas resonemanget upp om marknaden som styrande 

faktor på den välkända litteraturen i världen. I läroboken hänvisas ofta som vi sett till just 

försäljningsframgångar, ett tänkande som säger att ju mer läst desto mer läsvärd. 

Skoglund ger sig in på en problematisering av översättning av verk och olika 

förutsättningar för internationell spridning då han skriver om poeten Ahmad Shamlu. Han 

diskuterar varför Shamlu inte fått ett ordentligt internationellt erkännande och menar att en 

orsak är att poesi är mer svåröversätt än prosa. Han tar även upp lyrikens höga status i 

arabisktalande områden och kommer därmed in på en diskussion om genrer. 

Texter och tankar består i huvudsak av europeisk litteratur. Från den äldre tiden saknas 

icke västerländsk litteratur helt. Modern icke västerländsk litteratur är bättre representerad och 

ett relativt stort antal författare från olika delar av världen presenteras. Författarskapen 

värderas baserat på försäljning och erkännanden i form av litteraturpris. Afrikanska, kinesiska 

och arabiska författare lyfts fram som samhällskritiska och skildrare av andra delar av 

världen. Latinamerikansk och indisk litteratur knyts till en litterär strömning och framförallt 

den latinamerikanska inlemmas i västerländsk litteratur. Att många författare presenteras gör 

att bilden av den moderna litteraturen på de olika kontinenterna blir mer nyanserad. 

Läroboken reflekterar kring utdelning av Nobelpris och marknadens styrning av vad som 

läses, men något mer utvecklat resonemang kring imperialismens påverkan på icke 

västerländsk kultur förekommer inte. 

 

Världens litteraturer, en gränsöverskridande historia (2011) 

Världens litteraturer, en gränsöverskridande historia (2011) redigerad av Margareta 

Petersson skiljer sig från övriga böcker i undersökningen. Det är ett litterärt översiktsverk som 

riktar sig till litteraturstuderande vid universitetet men även gymnasielärare kan tänkas 

använda sig av det. Till skillnad från andra böcker i undersökningen är det en litteraturhistoria 

utarbetad för att bryta eurocentrismen och man har anlitat experter för att författa texter om 

olika litteraturer och försökt att anlägga ett annat perspektiv på den europeiska litteraturen. I 

min undersökning är den intressant som ett exempel på en alternativ litteraturhistoria. 
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Handboken är också den som ger den mest ingående bild av icke västerländsk litteratur i 

min undersökning och presenterar 221 författare. Men fortfarande är det så att europeisk 

litteratur tillsammans med nordamerikansk står för 59 procent av boken.
27

  

Redaktörerna har valt att inte använda en tidsindelning enligt traditionell västerländsk 

modell och istället behandlas fem olika tidsperioder under särskilda rubriker: Skrivandets 

konst – forntiden, Berättelse har vingar – 1000 f.v.t.–1500, Kommunikation, kolonialism och 

böcker – 1500–1800, Press och prosa på resa – 1800–1950 och Litteraturens vägar–1950. Det 

är således inte den europeiska utvecklingen som definierar tidsperioderna. De fem delarna 

inleds med en översiktlig beskrivning där utvecklingstendenser i hela världen beskrivs och 

genom detta skapas en gemensam historia.  

En geografisk indelning följer sedan där litteratur från olika delar av värden behandlas 

under avskilda avsnitt. Under den första tidsperioden är det Asien ensamt som utgör ett avsnitt 

där Västasiatisk och Egyptisk litteratur behandlas. Med varje tidsperiod läggs geografiska 

områden till och under det sista avsnittet om 1950– finns avsnitten Asien, Europa, Afrika, och 

Amerika med. Utifrån antalet författare som presenteras i varje område kan man se att 

västasiatisk litteratur, dvs. arabisk och persisk står för 35 procent av de 221 författarna, 

Latinamerika för 23,1, Afrika för 21,7, Indien 9,0 och kinesisk och japansk för 10,9 procent. 

Helt jämn är alltså inte fördelningen mellan de olika geografiska områdena.
28

  

Inledningen till Världens litteraturer visar en problematiserande ingång till 

litteraturhistorieskrivning, genom författarens första ord till läsaren: 

 

I Europa har man skrivit litteraturhistorier i ett par hundra år. Behovet av sådana historier växte fram i 

takt med att de olika nationerna etablerades. Uppgiften för de nationella litteraturhistorierna blev på sätt 

och vis att bidra till nationsbygget. (s. 13) 

 

Att författarna skriver om att det finns flera litteraturhistorier och om litteraturhistoriernas 

betydelse i nationers uppbyggnad visar vilken vikt författarna lägger vid detta kritiska 

perspektiv, som också dyker upp i senare delar av handboken. Man visar medvetenhet om den 

västerländska traditionen som även Världens litteraturer är del av. I litteraturöversikterna 

visar sig sedan att man försökt att undvika en andrafiering. Författarna talar om Europa 

neutralt på samma sätt som andra delar av världen beskrivs. I hela litteraturhandboken har 

man undvikit det inkluderande ”vi” och exkluderande ”de” som annars kan förkomma i 

litteraturhistorier.  
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Den icke västerländska litteraturen behandlas utförligt och får egna indelningar i epoker. 

Att de olika geografiska områdena beskrivs i varje del av de litteraturhandbokens gör att det 

går att följa andra utvecklingslinjer än den europeiska. Andra litteraturer än den europeiska 

beskrivs ha maktpositioner och påverkat stora delar av världen. En tendens i de undersökta 

läroböckerna var att icke västerländsk litteratur beskrevs först då den haft betydelse för den 

europeiska, men i Världens litteraturer beskrivs även mindre inflytelserika litteraturer vilket 

bidrar till en dynamisk bild av utvecklingen i andra litteraturer än den europeiska. På så sätt 

lever Världens litteraturer upp till sitt namn och skildrar inte bara en litteratur utan flera 

litteraturer.  

Inskjutna i den kronologiska skildringen av litteraturen finns artiklar som 

problematiserar litterära begrepp eller tar upp litterära diskussioner. Cecilia Alvstad visar i sin 

artikel ”Översättning” att det är vanligt att geografiskt avlägsen litteratur beskrivs är genom 

att ursprunget lyfts fram, på bekostnad av autenticitet och idéinnehåll. Det finns en 

medvetenhet om att författare och litteraturer kan presenteras och premieras på olika grunder. 

I översikterna presenteras olika typer av litteratur tillhörande de olika tiderna, där hänsyn inte 

bara tas till den bland eliten skattade litteraturen utan även till litterära former som varit 

utbredda bland folket. Verk och författare behandlas ofta med hänvisning till att de har ansetts 

värdefulla genom likande formuleringar som: ”Främst bland helgonpoeterna brukar 1400-

talsdiktaren Kabir placeras.” (s. 53) Författarna tydliggör därmed att det inte är en inte är 

utifrån en egen värdering som litteraturen tagits in, och visar det godtyckliga i vilka verk som 

blir klassiker. Då författarna ska placera in verk i en genre väljer man att påpeka svårigheten i 

detta. De kinesiska berättelsesviterna från 1000-talet förklaras vara ”långa skrivna verk, som 

brukar kallas för ’romaner’ i brist på mer exakt motsvarighet på västerländska språk”. (s. 123) 

Här framgår att europeiska genrer inte alltid kan appliceras på resten av världens litteratur.  

I kapitlen om modern tid behandlas ofta litteratur som speglar postkoloniala 

förhållanden. Om afrikanska Léopold Senghor och Aimé Césaire skriver man att han 

”Senghor hade en något mildare ton [än Césaire] samt var tematiskt och formmässigt mer 

afrikansk. Det är i dennes lyrik som man finner négritudes mest förtätade och bildrika 

omvärdering av Afrika.” (s. 247) Man skriver här om afrikanska teman och former i Senghors 

verk och det kan tyckas som att översiktsvekets författare vill mena att det faktiskt finns 

någonting essentiellt afrikanskt närvarande i vissa afrikanska verk. Samtidigt framgår att 

Senghors litteratur är en del av en antikolonial rörelse som velat omvärdera det afrikanska och 

framhäva drag som anses typiskt afrikanska. 
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Den antikoloniala litteraturen är inte den enda moderna afrikanska litteratur som 

presenteras. Även nedtecknad muntlig litteratur, kristen undervisningslitteratur, 

populärlitteratur och litteratur på olika kolonialspråk presenteras. Författarna tar även upp 

kritik som riktades mot négritude av andra afrikanska författare och på så vis ges en 

nyanserad bild av litteraturen i Afrika.  

Kritiska förhållningssättet till kolonialismen finns i litteraturhandboken. Om Inkariket 

skriver författarna:  

 

Pizarro och andra spanska äventyrare utplånade stora delar av inkaväldet i Sydamerika. Skrivkonsten 

brukar nämnas som en av förutsättningarna för hans seger. Spanjorerna hade dessförinnan erövrat andra 

områden och kände till en hel del om indianerna. Men inkaindianerna saknade skrivkonst och visste 

ingenting om spanjorerna och deras metoder. (s. 106)  

 

Här ges en kritisk bild av europeiska kolonisatörer, där deras kommunikativa övertag genom 

skriftkulturen anges som en bidragande orsak till att inkarikets utplånande. Man lyckas att 

skriva litteraturhistoria och samtidigt påvisa skriftens makt. Författarnas vilja att bygga upp en 

gemensam historia för koloniserade kulturer är märkbar ibland annat i kapitlet om 

kommunikation, kolonialism och böcker: 

 

Från 1700-talet finns sådana slav- och fångenskapsberättelser bevarade, som gestaltar en resa från frihet 

till fångenskap och ohyggliga förtryck och tillbaka till friheten. Berättelserna binder samman 

litteraturhistorien på tre kontinenter: Afrika, Europa och Amerika. (s. 107)  

 

En gemensam historia i berättelser om imperiernas förtryck lyfts fram av författarna. Detta 

kan tolkas som ett sätt att bygga en ny gemenskap som spänner över fler delar av världen än 

Europa.  

 Världens litteraturer är den bland de undersökta böckerna som har den jämnaste 

fördelningen av litteratur från olika delar av världen, med 41 procent icke västerländsk 

litteratur. En stor andel icke västerländska författare presenteras. Framförallt västasiatisk 

litteratur ges ökat utrymme. Tidsindelningen frångår den eurocentriska och utvecklingslinjer 

dras inom andra områdens litteraturer än den europeiska. De postkoloniala perspektiven finns 

i förgrunden och en gemensam historia bildas genom att kopplingar och samband mellan 

litteraturer behandlas och genom inledningarna till de olika tidsperioderna. Författarna som 

representerar olika strömningar och olika typer av litteratur bidrar till att en nyanserad och 

rikare bild skapas av de olika kontinenternas litteratur.  
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Avslutande diskussion 

Jag har granskat fem olika läroböcker i litteratur för gymnasiet och en litteraturhandbok för 

universitetet. Mitt syfte var från början att först och främst undersöka fördelningen mellan 

västerländsk och icke västerländsk litteratur, samt hur författare värderas inom den icke 

västerländska litteraturen. Då några av läroböckerna innehåller en mycket liten mängd icke 

västerländsk litteratur, utvidgade jag min undersökning till att innefatta läroböckernas 

formuleringar och definieringar av det västerländska samt de kritiska och postkoloniala 

resonemang som framförs.  

Undersökningen visar att det ofta är en eurocentrisk litteraturhistoria som kommer 

eleverna till handa då de läser sina läroböcker. Källan, Litteraturorientering och Texter och 

Tankar var de bland läroböckerna som presenterade störst andel icke västerländsk litteratur 

men den utgjorde fortfarande mindre än tio procent. Ekengrens Svenska, och Den levande 

litteraturen, behandlade enbart två respektive två icke västerländska författare. Störst andel 

icke västerländsk litteratur presenterade litteraturhandboken för universitetet: Världens 

historier som hade ett uttalat mål att presentera ett alternativ till de eurocentriska 

litteraturhistorierna.
29

 Hela 41 procent av utrymmet bestod av ickevästerländsk litteratur. 

Läroböckernas eurocentrism går i linje med tidigare studier som gjorts på läromedel både i 

litteraturhistoria, historia och religionskunskap. Enligt Runblom i Skolverkets granskning 

beskrivs andra delar av världen först genom mötet med européer.
30

 Graeskes undersökning 

visar att det är västerländska vita män som dominerar läroböcker i litteratur för gymnasiet.
31

 

 Tom Wikmans menar att lärare ofta använder läromedel som utgångspunkt för sin 

undervisning.
32

 För eleverna i svenska gymnasieskolor torde detta innebära att de sällan möter 

något annat än Europas och Nordamerikas historia. I de mål som anges för svenskämnet anges 

att eleverna ”med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär [...] 

känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv”.
33

 Frågan är om läroböckernas 

eurocentriska innehåll hjälper eleverna till detta, då mycket kunskap om världen utelämnas, 

till förmån för en traditionell litteraturhistoria, som dessutom enligt min undersökning 

presenteras utan att problematiseras. 
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 Frågor kring litteraturhistoriens funktion i nationers identitetsskapande, tas enbart upp i 

en lärobok Källan, och då perifert och inte som en central utgångspunkt. Ämnesplanen i 

svenska lyfter det postkoloniala perspektivet som lika viktigt som det feministiska.
34

 Detta är 

nytt för 2011 års ämnesplan och förhoppningsvis kommer läroboksförfattare i framtiden föra 

in perspektivet. Att placera det postkoloniala perspektivet i centrum är något som Världens 

litteraturer enligt mina iakttagelser lyckas med.  

 Två av läroböckerna innehåller översikter av litteratur från äldre tider, men dessa bildar 

ingen utvecklingslinje i likhet med den europeiska. Den europeiska utvecklingen framställs 

som dynamisk – glimtarna från andra delar av världen ger ingen motsvarande bild av 

utveckling. I Källan och Litteraturorientering som är de som presenterar äldre icke 

västerländsk litteratur kontrasterar denna den europeiska utvecklingen. 

 I min studie har jag sett att den icke västerländska litteraturen från modern tid ofta 

kopplas till svåra samhällsförhållanden. Bilden av resten av världen blir därför mörk i 

jämförelse med den västerländska som kopplats till demokrati, utveckling och modernitet. Det 

som läroböckerna inte går in på i samband med de svåra samhällsförhållandena är 

kolonialismens påverkan på kulturerna. Said menar att det till exempel inte går att se den 

afrikanska litteraturen utanför ett politiskt sammanhang där imperialism och motstånd är en 

viktig del.
35

 I läroböckerna bortser man ofta från detta sammanhang och litteraturen framstår 

enbart kritisk mot det egna samhället. Konsekvenserna av och motståndet mot kolonialismen 

tonas alltså ner i läroböckerna vilket liknar tendenser Kamali sett läroböcker för religion och 

historia.  

 En bild av afrikansk litteratur som ges i Litteraturorientering är att den utmärks av 

kollisonen mellan tradition och modernitet. Även andra läroböcker lyfter traditionella inslag i 

den icke västerländska litteraturen. Enligt Said kan framhävandet av traditionell afrikansk 

lyrik ses som en del i en nationalistisk och antikolonial rörelse.
36

 Världens litteraturer är 

ensam om att ta upp antikolonialismen i samband med modern litteratur med traditionella 

inslag. I läroböckerna i undersökningen, Litteraturorientering, Källan, Ekengrens svenska och 

Den levande litteraturen framstår istället de magiska och mytologiska inslagen som mer fasta 

och naturliga delar av kontinenternas kultur, inte ett utslag av nationalromantik i ett 

postkolonialt samhälle. 

                                                           
34
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 I läroböckerna framställs särskilt den afrikanska kulturen vara lik forntidens kulturer. I 

flera av läroböckerna kopplas bildning, modernitet och utveckling till västerlandet. Detta är en 

tendens som gäller läroböcker i historia och religion enligt Kamali.
37

 Min undersökning visar 

att problem och konflikter också tas ofta upp i läroböckerna i samband med icke västerländsk 

litteratur. Det skapas ett särskiljande mellan västerlandet och resten av världen, där det förra 

framstår som mer utvecklat. Ingen av läroböckerna lyfter egentligen frågan om den effekt 

kolonialismen haft på kulturerna. Enligt Said finns det en syn på kolonisationen som 

underskattar dess efterverkningar och istället förklarar konflikter och problem i de 

postkoloniala samhällena vara en del av den lokala kulturen. Kolonialismen framstår då som 

någonting som trots allt skänkt de koloniserade modernisering och utveckling. Föreställningar 

om att det är västvärldens uppgift att föra ut demokrati till andra delar av världen kan enligt 

Said ses som en fortsättning på denna syn, en fortsättning av imperialistiska idéer.
38

  

 Modern litteratur presenteras, till skillnad från äldre litteratur, av samtliga läroböcker. 

Den litterära kanon förändras ständigt och hur framtida litteraturhistorier kommer att se ut är 

svårt att säga. Kanske blir författare ur den moderna icke västerländska litteraturen kvar, 

kanske försvinner de och lämnar plats åt andra författare som skildrar mer aktuella 

förhållanden. Då Williams beskriver hur kanon i litteraturhistoriska översiktsverk har 

förändrats över tid och hur kvinnliga författare i större uträckning faller bort tar hon upp 

tendensen att placera kvinnliga författare vid sidan av huvudfåran. De har beskrivits i egna 

kapitel som ”kvinnolitteratur” vid sidan av litteraturhistorien och ges inte samma värde. Det 

kvinnliga perspektivet har inte setts som allmängiltigt.
39

 I några av läroböckerna klumpades 

den icke västerländska litteraturen ihop i särskilda kapitel på ett liknande sätt. I 

författarpresentationer finns en tendens att lyfta fram författarna som skildrare av förhållanden 

i sina delar av världen. Williams menar att kvinnliga författare som behandlat 

könsproblematik och kvinnors förhållanden har nedvärderats och kallats tidsbundna. De har 

inte heller fått en bestående plats i den litterära kanon.
40

 Kanske finns risken för att de icke 

västerländska författarna sållas bort då den situationen de skildrar inte är aktuell längre. 

 Enligt Said är det få historier som behandlar det inflytande som perifera delar av 

metropolen haft på litteraturen. Detta stämmer med vad jag sett i de undersökta läroböckerna 

där den icke västerländska litteraturen framställs vara mindre innovativ och nydanande än den 
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europeiska som står för moderna influenser. I Den levande litteraturen går man så långt att 

man hävdar att all annan litteratur utom den västerländska är styrd av konventioner. Said 

menar omvänt att antikolonial kultur haft stor betydelse för modernismen i Europa. 

Kreativiteten och originaliteten i denna litteratur banade enligt Said väg för stora förändringar 

inom den västerländska litteraturen. Styrkan låg i att motståndsrörelserna använde sig av 

kolonialspråken och angrep kolonialmakterna genom sina egna kulturyttringar.
41

  

 Min undersökning visar att den latinamerikanska litteraturen och författaren García 

Márquez har en särställning bland den icke västerländska litteraturen och presenteras i 

samtliga läroböcker. García Márquez kopplas till europeiska förebilder och placeras också 

ofta in i strömningen magisk realism. Han är en av de få författare som förklaras stilbildande 

för västerländsk litteratur. Genom att både få förebilder och bli förebild har författaren en 

starkare ställning än andra och ses nästan som en del av den västerländska litteraturen.  

 I Världens litteraturer undviker man att göra Europa till litteraturens nav genom att 

beskriva litteraturen område för område tid efter tid. Litteraturen måste inte relateras till den 

europeiska, utan kan behandlas för att den är en viktig del i sitt områdes litteratur. Detta sätt 

att skriva litteraturhistoria torde resultera i ett mer jämlikt förhållande och en större chans för 

litteratur från andra delar av världen läsas tillsammans med den europeiska. Edward Saids 

vision är att en dekonstruktion av den västerländska litteraturhistorian ska ske till förmån för 

en gemensam historia.
42

 Närmast detta kommer Världens litteraturer genom sina 

övergripande beskrivningar av hela den litterära utvecklingen i världen som inleder varje 

tidsperiod. Den gemensamma erfarenhet som kolonisationen utgör för både koloniserad som 

kolonisatör tas även upp i översikterna av de olika litteraturerna. 

 I läroböckerna Litteraturorientering, och Källan vänder författarna sig till läsaren och 

talar om ”vi i västerlandet” och om ”vårt kulturarv”. Följden blir att förväntningar ställs på 

läsaren som antas ingå i en kristen sekulariserad gemenskap. Uppdelningen mellan ”vi” och 

”dem” är enligt Kamali en del av en diskriminering där elever i svenska skolor missgynnas på 

grund av etnicitet. Andrafieringen förekommer enligt honom inte bara i läroböcker utan finns 

i vardagen på skolorna, i styrdokumenten, utbildningspolitiken och som utgångspunkt för 

forskning.
43
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Sammanfattning 

De undersökta läroböckerna innehöll samtliga i huvudsak västerländsk litteratur. Källan, 

Litteraturorientering och Texter och tankar var de bland läroböckerna som innehöll störst 

andel icke västerländsk litteratur, men den utgjorde trots detta under 10 procent av omfånget. 

Den levande litteraturen och Ekengrens svenska behandlade en mycket liten mängd icke 

västerländsk litteratur, med två respektive tre presenterade författare. Världens litteraturer 

skiljde sig från de övriga böckerna i undersökningen. Som ett översiktsverk för 

universitetsstuderande, med ett uttalat syfte att presentera ett alternativ till den eurocentriska 

litteraturhistorien, utgjordes 41 procent av den behandlade litteraturen av litteratur från andra 

delar av världen än Europa och Nordamerika.  

 Den icke västerländska litteraturen i läroböckerna behandlades ofta i avgränsade kapitel 

och inte tillsammans med den västerländska. I läroböckerna tecknades inga utvecklingslinjer 

för litteratur från andra kulturer, vilket resulterade i en framställning som mer statisk än den 

västerländska litteraturen. Den äldre litteraturen bildade ofta kontraster eller kuriös bakgrund 

till den europeiska, samtidigt som den moderna litteraturens författare ofta lyftes in som 

skildrare av de annorlunda och ofta sämre förhållanden i sina delar av världen. Författarnas 

ursprung kopplades i vissa läroböcker till mytologi och mystik medan västerlandet knöts till 

bildning och modernitet. På detta sätt särskildes den icke västerländska litteraturen från den 

västerländska. Ingen av läroböckerna innehöll några utbyggda kritiska resonemang kring 

litteraturhistorieskrivning, eller något postkolonialt perspektiv.  

 Men trots detta vill jag tro att det ändå finns hopp för litteraturhistorierna. Ämnesplaner 

uppmuntrar till postkoloniala perspektiv och ett gott exempel på en vidgad litteraturhistoria 

finns i litteraturhandboken Världens litteraturer. Den gemensamma litteraturhistoria som 

Edward Said förespråkar där kolonialismen bildar en kollektiv erfarenhet för kolonisatör som 

koloniserad, kommer man i Världens litteraturer närmast genom sin skildring av parallella 

litteraturer område för område, tid efter tid. Förhoppningsvis kommer vi att se att 

gymnasieskolans läroböcker följer efter initiativet och presenterar en annan litteraturhistoria 

än den eurocentriska. 
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Bilaga 1:  

Icke västerländsk litteratur i läroböcker och litteraturhandböcker 
 

Antal författare och andel av utrymmet 

  Antal författare Andel rader 

Litteraturorientering 26 6,60 % 

Den levande litteraturen 3 1,80 % 

Ekengrens svenska 2 1,70 % 

Källan 9 8,90 % 

Texter och tankar 21 8,80 % 

Världens litteraturer 221 41,00% 

 

 

 

Antal författare från olika icke västerländska litteraturer i Världens litteraturer 

Världens litteraturer     

Ickevästerländsk litteratur Författare   

  Antal Andel  

Västasien (arabisk och persisk) 78 35,5% 

Sydasien (indisk) 24 9,0 % 

Kina och Japan 20 10,9% 

Latinamerika 52 23,1% 

Afrika 48 21,7% 
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Författare i undersökningens läroböcker och litteraturhandböcker 
Den levande 

litteraturen 

Ekengrens 

svenska Källan Litteraturorientering Texter och tankar 
Världens 

litteraturer 
      Achebe Achebe Achebe 

        Adonis Adonis 

    Allende   Allende Allende 

    Asturias Asturias   Asturias 

        Beyala Beyala 

        Coetzee Coetzee 

        Dais   

        Dangarembga   

        Desai   

        El-Saadawi El-Saadawi 

        Emecheta Emecheta 

    Enheduanne       

García Márquez García Márquez García Márquez García Márquez García Márquez García Márquez 

      Guillén   Guilén 

      Ho Chi-minh     

      Icaza     

      Kalidasa   Kalidasa 

      Kawabata     

Kemal     Kemal   Kemal 

        Khayyam   

    Konfucius       

      Li po   Li po 

      Lu Hsün   Lu Xun 

  Borges Borges     Borges 

      Mafouz Mafouz Mafouz 

      Mao Dun   Mao Dun 

      Mao Tsetung     

    Mistral     Mistral 

      Mphahlele     

      Murasaki     

    Neruda Neruda   Neruda 

      Neto   Neto 

      Ousmane     

      p'Bitek     

        Prawer Jhabvala   

      Premchand   Premchand 

      Roa Bastos   Roa Bastos 

        Roy Roy 

      Rushdie Rushdie Rushdie 

      Senghor   Senghor 

        Seth   

        Shamlu Shamlu 

Soyinka     Soyinka Soyinka Soyinka 

      Tsurayuki     

    Vargas Llosa     Vargas Llosa 

        Gao Xingjian Gao Xingjian 

        Ying   

     

+ 92 ytterligare 

författare 
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