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Abstract 
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida novellerna ”Goda råd är dyrare än 

rubiner” (1995) och ”Ingen trolldom till salu” (1964) kan bidra till främjandet av en 

mångkulturell undervisning. Mer specifikt fokuserar analysen på hur begreppen språk, 

globalisering och kolonialism kan ses som olika uttryck för makt i novellerna och hur 

det kan användas i svenskämnets värdegrundsarbete. Materialet som har använts är, 

förutom de två analyserade novellerna, Ania Loombas postkoloniala teorier och Martha 

C. Nussbaums utbildningsfilosofiska idéer om världsmedborgaren och narrativ fantasi. 

Resultatet visar att begreppen är sammankopplade och utgör, i novellerna, exempel 

på olika maktfaktorer som format dagens samhälle. Novellerna utgör därmed en bra 

grund för vidare diskussioner om rasism, maktförhållanden och global samverkan, 

vilket kan kopplas samman med värdegrundsarbetet. Slutligen visar resultatet att det 

vore fördelaktigt att tillämpa utomeuropeisk litteratur i undervisningen eftersom det ger 

möjlighet för elever att utveckla narrativ fantasi.  
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1 Inledning 
”Belonging is a basic frame of reference that relates to human needs. It is complex and linked 

to a desire to be part of a community, a family, a group or a gang” (Bourn, 2008:50). Douglas 

Bourn menar att det idag pågår en större identitetskris än någonsin till följd av den kulturella 

mångfalden. Svenska elever härstammar ifrån olika delar av världen vilket innebär att det i 

klassrummet finns en hel uppsjö av olika kulturella identiteter. Påföljden av detta blir att 

eleverna får svårt att identifiera vem de är och var de hör hemma, vilket försvårar deras 

identitetsskapande (Bourn, 2008:48).  

Den kulturella identiteten och tillhörigheten har till följd av globaliseringen kommit att 

bli ett komplicerat fenomen och måste således diskuteras. Som lärare antar man en viktig roll 

i förmedlandet av kunskap och därmed kan det tänkas vara ett av skolans centrala uppdrag att 

ge elever just redskap för analys av den värld de själva lever i. Ett sätt att arbeta med 

mångkultur och globalitet skulle kunna vara att läsa utomeuropeisk litteratur. Skolverket 

skriver: 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur 

och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och 

förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. 

Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. (Skolverket, 

2011) 

Användning av utomeuropeisk litteratur i svenskundervisningen skulle således inte enbart 

uppfylla syftet med svenskämnet utan även hjälpa till att lyfta viktiga frågor som elevers 

fördomar, identitetsskapande och dagens mångkulturella samhälle. Skolan är en mötesplats 

för kulturer från hela världen och därmed är det viktigt att eleverna förstår hur språk, 

globalisering, kolonialism och makt samverkar och påverkar varandra och har gjort genom 

historien. Det är även angeläget att visa hur fördomar vuxit fram som ett resultat av detta.  

Med detta examensarbete hoppas jag kunna ge exempel på hur svenskläraren med hjälp 

av utomeuropeisk litteratur kan närma sig en utbildning som främjar mångkultur och hjälper 

elever att identifiera fördomar som präglat historien genom exempelvis kolonialism. 

Förhoppningsvis kan detta vara ett steg i rätt riktning mot att ta tillvara på och främja de olika 

kulturer som möts och samexisterar i dagens samhälle.  
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Salman Rushdies novell ”Goda råd är sällsyntare 

än rubiner” (1995) och Doris Lessings novell ”Ingen trolldom till salu” (1964) kan användas 

för att ge elever kunskap om vad mångkultur innebär och hur begreppen språk, globalisering, 

kolonialism och makt gestaltas i novellerna. Frågeställningarna lyder mer specifikt; 

• Hur kan begreppen språk, globalisering, kolonialism och makt kopplas till novellerna?  

• Vad finns det för potential med att använda novellerna för att främja mångkultur och 

värdegrundsarbetet inom svenskämnet?  

Målet med arbetet är därför att framhäva vikten av att inte bara diskutera västerländsk 

litteratur i skolan utan även utomeuropeisk, en litteraturskatt som idag räknas bort.  

 

2 Bakgrund  
I avsnittet presenteras delar från styrdokumenten vilka kan kopplas samman med 

värdegrundsarbetet. Detta tillsammans med relevant tidigare forskning och James Banks idé 

om den mångkulturella skolan utgör bakgrunden till undersökningen vilket sedan kommer att 

återknytas till i diskussionsavsnittet.   

 

2.1 Styrdokument 

Ämnesplanen för svenska på gymnasiet understryker att ämnet ska syfta till att ”utmana 

eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv” detta genom att skapa förståelse för 

”andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (Skolverket, 

2011). I det centrala innehållet för Svenska 1 framkommer även att eleverna inom kursen ska 

behandla: ”Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer 

[min kursivering]” (Skolverket, 2011). Ämnesplanen ger således belägg för att en 

utomeuropeisk litteraturundervisning är relevant att behandla i ämnet svenska.  

Övergripande betonar läroplanen att: ”Skolan ska bidra till att elever får en identitet som 

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

ytterst det globala” (Skolverket, 2011). Skolan ska vara en plats där kulturell mångfald 

främjas och där elever får ”kunskaper om internationell samverkan och globala samband [min 

kursivering] och kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt 

perspektiv” (Skolverket, 2011).  

Skolverket ger visserligen stort tolkningsutrymme för vad som menas exempelvis med 

globala samband men jag anser ändå att läroplanen syftar till att ge elever kunskaper om 
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kulturell mångfald, om hur det egna lokala samhället hänger ihop med det globala och att det 

är viktigt att elever öppnar upp ögonen för nya perspektiv. De ska lära sig att kritiskt kunna 

resonera om hur värderingar, kultur och auktoritet hänger ihop samt påverkar varandra. Ett av 

skolans uppdrag är, som nämnts, att ständigt arbeta med värdegrundsfrågor och kanske kan 

användningen av utomeuropeisk litteratur således vara ett steg på vägen. 

 

2.2 Tidigare forskning 

Hannu Takkula, Jukka Kangaslahti och Joseph Banks (2008) skriver i artikeln ”Teaching 

transcultural competence: from language learning to experiential education”: ”We should 

always be aware of the fact that all people are products of their native culture and mother 

tongue” (Takkula m.fl. 2008:88). Alla människor uppfostras i olika normsystem med olika 

auktoritativa idéer vilket kan leda till en krock när en kultur möter en annan. Som beskrevs i 

inledningen menar Bourn att globaliseringen bidragit till att fler kulturer idag möts vilket 

skapar ett större behov av kunskap inom området (Bourn, 2008:48). 

I artikeln ”Från monokulturell till interkulturell pedagogisk forskning” menar Pirjo 

Lahdenperä (1999) att vi måste gå från en monokulturell forskning (och undervisning) till en 

interkulturell sådan (Lahdenperä, 1999:44). Hon understryker vikten av att komma ifrån ett 

etnocentriskt perspektiv, vilket innebär att det inte räcker att enbart bli medveten om egna 

värderingar utan istället konfrontera dessa med hjälp av andra värderingar (Lahdenperä, 

1999:58). Exempelvis menar Torbjörn Messing (2011) i artikeln ”Mångfaldsornitologer i 

gymnasiedjungeln” att interkulturellt lärande kan vara något så enkelt som att två människor 

från två skilda kulturer kan uppfatta begreppet flyttfåglar på två helt olika sätt. Läraren i 

exemplet ifrågasätter sin egen förståelse av vad en flyttfågel är när han hör sin elev med 

invandrarbakgrund förståelse av begreppet. I exemplet gestaltas hur en uppfattning är 

beroende av tidigare kunskaper och att två personer därmed, beroende av dessa, tolkar saker 

på olika sätt och därför kan lära av varandra (Messing, 2011:169).  

Hur litteratur kan påverka identitetsskapande och hur det hänger ihop med synen på den 

andre skriver Annette Årheim (2005) om i sin licentiatavhandling Medier och identitet i 

gymnasisters mångkulturella vardag. Årheim kommer i sitt resultat fram till att ungdomars 

identitetsskapande idag påverkas av olika sorters medier. Den levda verkligheten är därmed 

inte längre den största källan till kunskap utan kompletteras av den medierade erfarenheten 

(Årheim, 2005:130f). Författaren diskuterar även problematiken som uppstår mellan dessa två 

kunskapskällor, eftersom det kan vara riskabelt att likställa medierad erfarenhet med levd. 
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Hon skriver: ”För att göra detta möjligt krävs dock att man inom skolan skaffar sig en mer 

öppen attityd till begreppet kunskap och sin egen praktik som kunskapsförmedlare i det 

medialiserade samhället” (Årheim, 2005:120). Med detta sagt menar Årheim att det är viktigt 

att i klassrummet föra en diskussion om hur sanning och kunskap konstrueras och förändras 

beroende på situationer, och att ingen kunskap således kan utgöra en universell sanning 

(Årheim, 2005:120). Licentiatavhandlingen framför sammanfattningsvis en granskning av hur 

ungdomars identitetsskapande påverkas av olika medier och hur de sedan uppfattar övriga 

världen. Skönlitteratur skulle därmed kunna vara en ingång att i skolan diskutera hur vi skapar 

kunskap om främmande kulturer, eftersom det är en form av medierad erfarenhet (Årheim, 

2005:131).  

I studentuppsatsen ”Vägen till självkännedom går över kunskapen om andra” undersöker 

Anneli Stark och Jan Andersson (2005) hur läsning av utomeuropeisk litteratur i svenskämnet 

kan ge elever ökad förståelse för människors olika kulturella bakgrunder. Stark och 

Andersson redovisar ett resultat som inte bara visar att de lärare som presenteras i 

undersökningen i princip aldrig använder sig av litteratur utanför den västerländska kontexten, 

utan även på bristen av utomeuropeisk litteratur i svenskämnets läromedel (Stark, Andersson, 

2005:36ff). Kunskapen om utomeuropeisk litteratur är bristfällig och det blir därför svårt för 

lärare att använda sig av den litteraturen i undervisningen. Det främmande blir presenterat ur 

ett västerländskt perspektiv vilket kanske inte är helt rättvisande.  

James Banks (2008) huvudsakliga ståndpunkt i boken An introduction to multicultural 

education är att människans olikheter berikar ett samhälle och genom att människor lär av 

varandra blir de mer fulländade i upplevelsen av att vara en människa (Banks, 2008:1). 

Personer som inte blir exponerade för andra kulturer blir berövade denna möjlighet och kan 

således inte heller själva bli medvetna om vilka de är eftersom de blir, som Banks beskriver 

det, ”kulturellt förblindade” [min översättning] (Banks, 2008:1).  

För att integrera ovanstående i en undervisningssituation framför Banks fem olika 

dimensioner: integrera innehåll, belysa konstruktioner, minska fördomar, rättvis pedagogik, 

och stärkande skolkultur (Banks, 2008:31). Den vanligaste är att integrera ett mångkulturellt 

innehåll i undervisningen vilket skulle kunna röra sig från att diskutera olika exempel på 

kulturer, invandring, religioner etc. till att mer konkret arbeta med värdegrundsfrågor (Banks, 

2008:31).  

Den andra dimensionen handlar om att belysa konstruktioner bakom kunskapandet vilket 

innebär att undervisningen måste leda till att eleverna får en förståelse för att det finns 

faktorer i samhället som påverkar vilken kunskap som lärs ut och hur den ska uppfattas. Mer 
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precist innebär det att exempelvis ras, etnicitet, kön och social status är saker som leder till 

olika uppfattningar. Eleverna bör därmed fundera över vilken kunskap de själva har och vad 

som har lett till just den kunskapen (Banks, 2008:32). Tredje dimensionen beskriver Banks 

som ett hjälpmedel för att motverka de fördomar eleverna har och hänger ihop med den andra 

dimensionen. Han menar att vissa barn redan vid fyra års ålder blir medvetna om rasskillnader 

och maktförhållanden mellan människors föreställningar om svart och vit hudfärg. Därmed 

blir det väldigt viktigt att problematisera och belysa dessa fördomar, inte genom att döma 

eleverna utan istället låta dem själva få modifiera dem och fundera över varför de finns 

(Banks, 2008:34).  

Banks fjärde dimension om rättvis pedagogik berör mer lärarens roll än elevernas och 

syftar till att lärare måste undervisa på ett sätt som gynnar alla elever, oberoende av kulturella 

skillnader. Det kan exempelvis innebära att lära känna sina elever och därefter känna av vilket 

undervisningssätt som fungerar lämpligast för dem. Läraren behöver ta hänsyn till att alla 

elever är olika eftersom de kommer från olika bakgrunder och lär därefter (Banks, 2008:34f). 

Slutligen menar han att den sista dimensionen ska syfta till att främja skolkulturen, i och 

utanför klassrummet. Alla anställda på skolan ska arbeta för ett accepterande klimat som inte 

särbehandlar elever utan som istället uppmuntrar eleverna till att våga vara sig själva (Banks, 

2008:35f). 

Den tidigare forskningen som ovan framställts visar resultat som framhäver vikten av 

litteraturläsning för ungdomars identitetsskapande och upplevelse av både den lokala och den 

globala världen. Den visar även att det finns förbättringsmöjligheter när det kommer till 

vilken litteratur som används och att det vore fördelaktigt att utvidga litteraturen till att inte 

enbart fokusera på den västerländska. Banks redogör för en skola som arbetar för att anpassa 

sig efter de globala förändringarna, där människor oavsett kulturtillhörighet ska räknas in och 

ges möjligheten att lära av varandra. Banks ser därmed inte negativt på den mångkulturella 

verkligheten utan snarare att den är en tillgång för samhället. Även Messing poängterar: ”att 

arbeta med ett normkritiskt förhållningssätt är att våga se sig själv och sina egna fördomar” 

(Messing, 2011:184).  Lärare (och forskare) måste således våga ifrågasätta hur de själva 

upprätthåller olika normer i samhället och hur det sedan speglas i deras undervisning.  

 

2.3 Värdegrundsarbetet 

Begreppet mångkultur tenderar att vara problematiskt eftersom definitionen varierar beroende 

vad som studeras. Rent allmänt, menar Lahdenperä (2011) i ”Mångfald, jämlikhet och 
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jämställdhet – interkulturellt lärande och integration”, kan det innebära en mångfald av olika 

situationsbundna kulturer. Mångfald kan exempelvis kategoriseras efter ras, etnicitet, 

nationalitet, kön, genus och social klass. Det kan även reduceras till utbildning, civilstånd och 

inkomst (Lahdenperä, 2011:16f).  

Läroplanen framhäver grundläggande värderingar vilka bygger på alla människors lika 

värde, oavsett kulturell bakgrund. Samtidigt betonas det kristna arvet och den västerländska 

traditionen (Skolverket, 2011:5). Lahdenperä konstaterar att ”normkulturen tycks 

sammanfalla med majoritetens etnicitet och mångkultur med ’de andras’: mångkultur måste 

integreras i kultur och de andras etnicitet i den svenska” (Lahdenperä, 2011:28). Således 

skulle det inte bli ett jämbördigt möte mellan olika kulturer utan snarare ett möte där 

minoritetskulturer måste anpassas till majoritetskulturen. I den svenska skolan skapas en 

problematik eftersom läroplanen på många plan säger emot sig själv. Å ena sidan ska 

mångkultur och mångfald främjas å andra sidan ska undervisningen utgå från västerländsk 

tradition. 

Även Messing problematiserar läroplanens strävan efter en värdegrund vilken han menar 

ofta benämns i singular istället för i plural. Han frågar sig: ”Är det en svensk värdegrund som 

är ett rättesnöre för hur vi ska agera? En konsensuskultur där alla ska känna sig nöjda och 

inkluderade?” (Messing, 2011:179). Självklart, menar han, finns det värderingar som inte kan 

vara förhandlingsbara men frågan är dock huruvida de verkligen ska benämnas som kristen 

etik eftersom det inte bara är i kristendomen dessa urskiljs (Messing, 2011:179).  

Edward Said redogör i Orientalism (2000) för ett maktförhållande mellan västerlänningen 

och orientalen. Väst symboliserar rationalitet (det normala) medan orienten symboliserar det 

omvända – irrationalitet (det onormala). Kärnan i orientalismen menar han är just denna 

överlägsenhet som väst tro sig ha gentemot orienten (Said, 2000:112ff). Intressant är även 

Saids resonemang om att människor, och speciellt forskare, påverkas av sin omgivande kultur 

och de auktoritativa normer som ingår i den och ifrågasätter möjligheten att inte bli påverkad 

av dessa normer (Said, 2000:478). Således måste det vara vår uppgift, som forskare och 

blivande lärare, att förmedla ett kritiskt förhållningssätt gentemot vad Said betraktar som 

auktoritativa idéer och våga problematisera dem (Said, 2000:480).  

Saids syn på förhållandet mellan öst och väst utgör som nämnts ett maktförhållande som 

även Lahdenperä problematiserar, ett förhållande som måste diskuteras inom både skolan och 

forskningsarenan. ”Hur framställer man andra kulturer? Vad är en annan kultur?” är exempel 

på frågor som Said menar har betydelse för diskussionen om andra kulturer (Said, 2000:477). 

Att våga problematisera det egna tänkandet och upphovet till det tenderar därmed vara ett 
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huvudsakligt mål med mångkulturell undervisning. Intressant blir därför även problematiken 

med läroplanens dubbla budskap eftersom den tydligt framställer vilken auktoritativ norm den 

bygger på, nämligen den västerländska (och kristna) traditionen.  

 

3 Teoretiska utgångspunkter, metod och material 
Nedan kommer teoretiska utgångspunkter, metod och material att redovisas i sin helhet. 

Studiens metod utgörs av en litteraturstudie som går ut på att urskilja postkoloniala drag i 

novellerna ”Goda råd är sällsyntare än rubiner” (1995) och ”Ingen trolldom till salu” (1964). 

Ania Loombas postkoloniala utgångspunkter och Martha C. Nussbaums 

utbildningsfilosofiska idéer kommer att utgöra den teoretiska bakgrunden.  

 

3.1 Postkolonialism 

Ania Loomba (2008) benar i boken Kolonialism/postkolonialism ut de två begreppens 

innebörd. Loomba problematiserar hur postkolonialism ofta framställs som ett tillstånd i 

vilket ett tidigare koloniserat land blivit självständigt och menar att det istället bör ses som 

”ett ifrågasättande av den koloniala dominansen och kolonialismens följdverkningar” 

(Loomba, 2008:26). Författaren refererar det till en process mer än ett fast tillstånd och menar 

att det därmed måste ses från många olika perspektiv. En enskild person kan inte göras till 

företrädare för världens alla personer och ett problem eller svar kan inte motsvara någon slags 

universell sanning (Loomba, 2008:31).  

Under kolonialtiden blev de koloniserade påtvingade kolonisatörernas språk, seder och 

traditioner vilket Loomba beskriver som ett ambivalent tillstånd (Loomba, 2008:92). ”För det 

vita subjektet är den svarte ’Andre’ allt som ligger utanför jaget. För det svarta subjektet 

däremot, får den vita Andre definiera allt som är eftersträvansvärt, allt som jaget begär” 

(Loomba, 2008:145). De koloniserade blev således inte enbart påtvingade nya traditioner utan 

fick även en förändrad självbild eftersom den svarta huden blev en symbol för ”mental 

efterblivenhet” och ”kannibalism” (Loomba, 2008:145). För att hantera det beskriver Loomba 

hur den svarta mannen iklär sig ”vita masker”, något som ska få hans ”svarthet” att försvinna. 

Med det menas att han anpassar sig och tar till sig den vita människans traditioner, språk och 

normer – allt för att inte längre associeras med primitivitet (Loomba, 2008:145).  

 Genom att de koloniserade lärde sig engelska kunde språket dock även användas och 

anpassas till deras ”fördel” eftersom de fick möjlighet att, som Salman Rushdie (1982) 

beskriver i artikeln ”The empire writes back with a vengeance”, skriva tillbaka till imperiet. 
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De fick chansen att själva ”omstörta härskardiskursen” genom att motbevisa den kulturella 

överlägsenhet som kolonisatörerna själva ansåg att de hade (Loomba, 2008:92ff). De visade 

således att de inte alls var ”mentalt efterblivna” utan att de snarare var lika mycket människor 

som kolonisatörerna, något som rubbar kolonisatörens maktposition. 

Rushdie skriver även att det engelska språket gjordes om och växte upp med nya rötter på 

nya platser och att författare genom att tillsätta ord från sitt ursprungsspråk fick chansen att 

slå tillbaka mot kolonisatörerna (Rushdie, 1982). Skrivkonsten blev därför inte bara ett sätt att 

”nedvärdera och kontrollera koloniala undersåtar [utan] också för att utmana kolonialismen” 

[min kursivering] (Loomba, 2008:82). ”Den vita masken” innebar därmed inte enbart 

underlägsenhet utan kunde även vara ett sätt att göra revolt. 

Loomba menar att väst måste bredda perspektivet om det som räknas till postkolonial 

litteratur eftersom det i dagens bokhandel mest berör böcker som ursprungligen är skrivna på 

engelska och inte på inhemska språk. Hon hänvisar till Said som även han påpekar att det är 

viktigt att våga gå utanför sin trygghetszon och ta sig an litteratur som rör sig utanför 

västerlandet (Loomba, 2008:95). Forskning som finns om kolonialtiden och dess litteratur 

visar att det idag krävs en läsning som fokuserar på kontexten och processen i vilken 

romanen, dikten exempelvis framkommit samt att de bara är en representation inom kontexten 

ifråga. Således blir det viktigt att i framtiden fortsätta reda ut texters olika ursprung och hur, 

samt varför, de skrivits från första början. Loomba avslutar med att hävda:  

Om universiteten ska förbli säten för fria intellektuella efterforskningar och 

åsiktsskillnader, och om forskningen fortsättningsvis inte ska ställas i den amerikanska 

eller någon annan makts tjänst, är det kritiska studiet [min kursivering] av forna och 

samtida imperier mer nödvändiga än någonsin. (Loomba, 2008:259) 

Skolan måste därmed börja fokusera mer på att våga kritisera både hur samhället såg ut och 

hur det har utvecklats till följd av olika maktförhållanden i samhället och hur de, kanske något 

undangömt, har följt med in i dagens normsystem.  

 

3.2 Världsmedborgare 

Martha C. Nussbaum (1997) diskuterar i sin bok Cultivating humanity behovet av 

världsmedborgare. Nussbaum menar att vi inte bara behöver bli medborgare i det lokala 

samhället utan även i det globala och att det är viktigt att elever blir uppmärksammade på 

människans värde oberoende av geografiskt hemvist Hon framhäver främst tre ståndpunkter. 

Den första är att människan måste lära sig att kunna kritiskt granska sig själv och sina egna 
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traditioner, det vill säga att ingenting bör (eller kan) representeras som auktoritativt bara för 

att ”det alltid har varit så”. Med den andra punkten menar Nussbaum att människan måste lära 

att se sig själv utifrån ett globalt perspektiv, att människan oavsett hudfärg eller tro 

fortfarande är en människa. Slutligen framhäver hon den narrativa fantasin. Med detta menas 

förmågan att kunna sätta sig in i en annan människas livssituation (Nussbaum, 1997:9ff). 

Att uppnå narrativ fantasi är inte helt oproblematiskt, menar Nussbaum, eftersom en 

människas egen verklighet ofta påverkar hur vi uppfattar andras verklighet. När vi sätter oss 

in i en bok och försöker skapa oss en uppfattning av dess innehåll och karaktärer gör vi detta 

utifrån tidigare erfarenheter, vilket kan leda till att fördomar skapas eller reproduceras 

(Nussbaum, 1997:11). Uppkomsten av fördomar och uppfattningar om omvärlden skulle 

därmed kunna beskrivas som ett cirkulärt förhållande som kan bli svårt, om inte omöjligt, att 

ta sig ur. Nussbaum vill dock framhäva vikten av att låta elever själva tyda och 

uppmärksamma sina egna förutfattade meningar och reflektera över dem (Nussbaum, 

1997:11). Just denna ståndpunkt är intressant eftersom den förutsätter att alla elever har 

fördomar och att istället för att hävda att dessa fördomar är fel, uppmärksamma dem och 

därigenom diskutera varför de har uppkommit.  

Nussbaum skriver: 

We will get a better picture of our own diverse nation by becoming aware of the many 

traditions, both Western and non-Western, that intermingle with it. […] As John Searle has 

argued, “one of the most liberating effects of liberal education is in coming to see one’s 

own culture as one possible form of life and sensibility among others”. (Nussbaum, 

1997:115) 

Författaren betonar i citatet vikten av att kunna se objektivt på sin egen livssituation och att 

den är beroende och påverkas av andra kulturer. Hon anser att människan idag har alltför 

bristande kunskap om främmande kulturer och att detta leder till ett misslyckande när det 

kommer till moral och medmänsklighet, något som skolor därmed måste börja arbeta med 

(Nussbaum, 1997:116f). Nussbaum skriver: ”one aspect of studying these cultures will be to 

understand how much we have derived from them. Cultural influence does not flow only, or 

even primarily, in a single direction” (Nussbaum, 1997:117).  

Nussbaum poängterar att det huvudsakliga målet med undervisning om utomeuropeisk 

kultur måste vara att skapa ett intresse hos eleverna och därmed starta en diskussion. Genom 

att inleda undervisningen med utgångspunkt i närliggande område kan eleverna 

förhoppningsvis förstå att även om de bor i ett västerländskt samhälle är det inte bara 

västerländsk kultur som har byggt upp det (Nussbaum, 1997:144ff). Enligt Nussbaum vore 
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idealet att föra en sådan undervisning att eleverna ”when they hear simplistic platitudes about 

cultural difference, will not be inclined to take them at face value; they will question probe, 

and inquire” (Nussbaum, 1997:147). Eleverna uppmuntras att ifrågasätta, kritisera och 

problematisera den värld de lever i. Skolans syfte ska därmed vara att forma elever som kan 

lära sig att tänka och reflektera på egen hand och att de inte ska bemöta det främmande med 

rädsla, utan med nyfikenhet (Nussbaum, 1997:301). 

Nussbaum yrkar för en skola som inte bara vågar diskutera främmande kulturer utan även 

utbilda elever till att bli världsmedborgare. Det är viktigt att vi börjar ifrågasätta våra egna 

uppfattningar och världsbilder. Författaren sätter fingret på det som dagens globaliserade 

samhälle verkligen behöver – nämligen förståelse för omvärlden och medmänsklighet 

gentemot människor utanför västvärlden.  

 

3.3 Metoddiskussion 

Under analysen kommer novellerna, med utgångspunkt i Nussbaums idé om behovet av att 

utbilda världsmedborgare, studeras utifrån de postkoloniala teorier som ovan framställts. Jag 

kommer både analysera innehållet i sig men även till viss del berättelsernas kritik mot de 

rådande normerna. De postkoloniala teorierna har sin grund i att språk, globalisering och 

kolonialism alla är olika maktfaktorer som bidragit till diverse fördomar genom historien. 

Postkolonialismen som teori utgör därmed verktyget i undersökningen för att kunna belysa 

den koloniala diskursen och hur den synliggörs i novellerna. Genom att undersöka den 

koloniala diskursen vill jag således få fram ett resultat som visar hur man med hjälp av de två 

novellerna kan diskutera och belysa olika fördomar i skolan och hur litteratur skulle kunna 

vara ett hjälpmedel för det.  

 

3.4 Material och urval 

Novellen ”Goda råd är sällsyntare än rubiner”, skriven av Salman Rushdie (1995), utspelar 

sig i Indien och handlar om hur en indisk kvinna väljer att stanna kvar i fattigdom framför att 

flytta till England. Novellen ironiserar bilden av västerlandet som en utopisk plats och visar 

genom kvinnan att det inte är alla människors dröm. Novellen valdes ut eftersom jag anser att 

den framför en intressant syn på västvärldens förhållande till tidigare koloniserade länder. 

Rushdies språk gestaltar även hur det, trots att han skriver på engelska, går att förmedla en 

indisk variant av ett annat språk.  
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”Ingen trolldom till salu”, skriven av Doris Lessing (1964), utspelar sig istället på en gård 

i ett afrikanskt land och redogör för förhållandet mellan svarta och vita i apartheidsystemet. 

Författaren, som inte ursprungligen härstammar ifrån Afrika, skriver utifrån ett neutralt 

berättarperspektiv vilket innebär att man får följa handlingen utan ingående tankar ifrån någon 

av huvudpersonerna. Kanske kan det därmed gestalta Lessings iakttagande roll av hennes 

egen uppväxt på föräldrarnas farm i Sydrhodesia under början på 1900-talet, även om detta är 

ett spekulativt påstående. Trots Lessings bakgrund som vit, och inte svart afrikan, gör hennes 

val av berättarteknik att jag som läsare inte ägnar någon tanke åt vem berättelsen egentligen 

tillhör, utan snarare att den förmedlar en gemensam historia, vilket gör den spännande att 

analysera utifrån Loombas postkoloniala teorier.  

Huvudmaterialet utgörs således av de två ovan presenterade novellerna. Tanken var från 

början att analysera en hel roman men jag fick sedan inse mig besegrad av tiden, vilket 

resulterade i valet av två kortare noveller. Analysen kan därmed bli mer kvalitativ och 

noggrann eftersom textmängden att analysera blir mindre. Valet att använda noveller från två 

olika kontexter, en indisk och en afrikansk, grundas i förhoppningen om en större bredd i 

undersökningen men också i att det känns spännande att kunna jämföra två helt olika noveller. 

Författarna är jag sedan tidigare bekant med och är därför medveten om att dessa är 

användbara i en postkolonial diskurs.  

Övrigt material som bör lyftas är Loomba (2008) och Nussbaum (1997), två författare 

vilka jag hämtar min teori och metod från. Loombas postkoloniala teori förenklar förståelsen 

för vad postkolonialism innebär och hur det synliggörs i dagens globaliserade värld. 

Nussbaum talar om behovet att utbilda världsmedborgare vilket hon menar innebär att fostra 

elever till att se utanför den lokalt förankrade världen. De två författarna kommer i analysen 

att komplettera varandra när det kommer till att urskilja de postkoloniala dragen i novellerna 

och varför det rent praktiskt är viktigt att tala om dem i skolan.  

 

4 Analys 
Analysen har sammanfattningsvis delats upp i två huvuddelar med underrubriker där jag 

studerar novellerna var för sig utifrån begreppen kolonialism, globalisering, språk och 

maktförhållanden och avslutar sedan med en sammanfattning. 
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4.1 ”Ingen trolldom till salu” 

”Ingen trolldom till salu” (1964) utspelar sig på en gård i Afrika men läsaren får dock aldrig 

under den åtta sidor långa novellen veta vilken specifik plats det rör sig om. Huvudpersonerna 

som beskrivs är paret Farquar, deras son Teddy (även kallad Guldlock) och deras tjänare, 

kocken Gideon. Handlingen cirkulerar runt deras förhållande och hur det utvecklas genom 

olika händelser. Den huvudsakliga vändpunkten sker när Gideon med hjälp av en okänd växt 

räddar Teddy från att bli blind. Följden av händelsen blir att en vetenskapsman anländer till 

gården för att studera växten Gideon använde sig av, något Gideon vägrar anförtro honom.  

 

4.1.1 Kolonialism och makt 

Redan i första meningen av Lessings novell blir läsaren medveten om att händelsen utspelar 

sig under kolonialtiden eftersom Lessing använder sig av ordvalet ”tjänare” vilket hon några 

rader längre ner förklarar som ”infödingarna” (Lessing, 1964:24). Under kolonialtiden fick 

”infödingarna”, ursprungsbefolkningen, arbeta under kolonisatörerna, de vita européerna, som 

deras tjänare. Förhållandet mellan Gideon och hans arbetsgivare framhävs dock inte som ett 

slavliknande förhållande utan snarare som ett vänskapligt sådant. Lessing skriver: ”Han hade 

varit hos henne nu i åtskilliga år – han var en av de få infödingarna som hade fru och barn i 

byn och som aldrig ville återvända till sin kraal, som låg hundra kilometer därifrån” (Lessing, 

1964:25). Gideon beskrivs här som ovanlig eftersom han inte vill lämna arbetet för att återgå 

till sin ”kraal”1 utan att han snarare trivs med sin tillvaro hos familjen. Lessings val att något 

försköna förhållandet mellan kolonisatören och den koloniserade problematiserar hennes 

neutrala position som berättare och gör att man som läsare faktiskt ifrågasätter hennes 

objektivitet.  

Det framgår även att Gideon, som uppfostrats hos missionärerna, delar familjens kristna 

tro, något som stärkt bandet mellan dem. Man skulle kunna fråga sig hur förhållandet hade 

sett ut om Gideon inte hade haft den sortens bakgrund utan om han snarare hade låtit bli ”den 

vita masken”, som tidigare beskrevs av Loomba (Loomba, 2008:145). Gideon framställs som 

en väldigt sympatisk och god man, något som även Mrs Farquar uttalar sig om efter det att 

Gideon botat Teddys ögon (något jag kommer tillbaka till senare): ”Gideon, Gud utvalde dig 

som verktyg för sin godhet”, varpå Gideon svarar: ”Ja, missus, Gud är mycket god” (Lessing, 

1964:27). Ironiskt kan man tycka, eftersom deras förhållande bygger på ett maktförhållande 

som påtvingats Gideon genom kolonialiseringen.  

                                                
1 Kraal innebär enligt Oxford Dictionaries ett afrikanskt samhälle, ofta inhägnad av stängsel. 
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Det faktum att Lessing använder sig av ordet ”kaffern” indikerar även det drag från 

kolonialtiden eftersom det användes som ett nedsättande ord för svarta människor (Lessing, 

1964:28; Oxford Dictionaries, hämtad: 2018-01-09). Ordet ”boy”2 är ett annat ord som 

används i bemärkelsen av att en farmare talar om sin tjänare och har därmed samma betydelse 

(Lessing, 1964:28,). I slutet framkommer ett annat intressant citat i vilken en ”boskapsboy” 

säger till Farquar om Gideon: ”Men det är klart att han inte är lika duktig som den vita 

mannens doktor, det vet vi, men han duger bra för oss” (Lessing, 1964:32). Det faktum att det 

i novellen är vitheten som står för det överlägsna, något som framgår i citatet, är egentligen 

den största indikatorn på att novellen är exempel på kolonial litteratur eftersom det, som 

Loomba menar, framgår att det vita symboliserar det eftersträvansvärda. Lessing ger därmed 

uttryck för en kolonial diskurs genom sina ordval, historiska anspelningar och beskrivna 

maktförhållanden.  

 

4.1.2 Globalisering och makt 

Globalisering innebär, som tidigare tagits upp, att det skett en spridning av kulturer världen 

över genom att människor från olika ursprung numera lever tillsammans, något som brukar 

kännetecknas som positivt men som får en annan betydelse i novellen. I novellen framgår det 

dels genom att kristendomen spridits till Afrika genom missionärer, som Gideon utgör ett 

exempel på, men mest anser jag att det framkommer genom historien bakom varför 

vetenskapsmannen kommer till gården. Lessing skriver: ”Till slut nådde historien staden, och 

kanske var det vid något cocktailparty eller liknande tillfälle som en läkare som råkade vara 

där uttryckte sin misstro” (Lessing, 1964:28). Staden med dess cocktailpartyn, 

vetenskapsmän, läkare, pengar och laboratorium ställs mot bushen med dess uråldriga 

visdom, hemliga växter och ”infödingar” – modernitet och civilisation möter ett primitivt och 

ociviliserat samhälle.   

Mötet intensifieras desto mer när vetenskapsmannen väl kommer till gården med vad som 

beskrivs som alla sina ”provrör och kemikalier” (Lessing, 1964:28). Genast får man känslan 

av att det är ett oönskat möte mellan Gideon och vetenskapsmannen eftersom de båda 

framställs som likgiltiga gentemot varandra. Kanske att dessa två kan representera, trots att 

Lessing inte tydliggör det, två kulturer som inte förstår, eller vill förstå sig på, varandra men 

som ändå tvingas samexistera – något som kan vara globaliseringens största utmaning. 

Novellen problematiserar därmed globaliseringen eftersom det i berättelsen leder till att det 
                                                
2 Boy (i offensiv bemärkelse) används enligt Oxford Dictionaries som en benämning för en 
svart tjänare. 
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skapas ett maktförhållande mellan västvärlden och de koloniserade afrikanerna. De rika 

västerlänningarna är de som har kommit till Afrika och placerat sig själva i någon slags 

härskarställning, något som ursprungsbefolkningen bara fått acceptera.  

 

4.1.3 Språk och makt 

Som nämnts använder Lessing sig av gamla och värdeladdade ord, exempelvis ”kaffer”3, 

”boy”4, ”missus”5, ”kraal”6 och ”baas”7. Språket blir en faktor som särskiljer familjen Farquar 

från ”infödingarna” (och Gideon) eftersom man som läsare uppfattar Farquars dialekt som 

brittiskt korrekt medan Gideons uppfattas som mer informell engelska. Han använder inte det 

engelska mr eller mrs (som används i novellen i övrigt) utan ordet ”missus”, något som 

indikerar på ett informellt ordval. Gideon måste dessutom börja varje mening med att tilltala 

sina herrar med ”missus”, ”baas” och ”herrn”, ord som indikerar vem det är som innehar 

maktpositionen och även ord som uppfattas som dialektalt.  

Gideon verkar ha pådragit sig ”den vita masken” och accepterat kolonisatörernas språk 

och traditioner vilket gör att han blir accepterad av sina arbetsgivare, dels genom det engelska 

språket men även genom den kristna tron (Loomba, 2008:145). Dock tycks det inte till fullo 

uppskattas av den senare nämnda eftersom han ändå måste särskiljas genom språket. Han kan 

inte tilltala sin ”baas” på vilket sätt som helst utan måste tala till honom på ett sätt som visar 

vem det är som bestämmer. Även språket i novellen skildrar därmed en maktfaktor.  

 

4.1.4 Maktförhållanden 

I första meningen blir läsaren medveten om maktförhållandet mellan paret Farquar och deras 

tjänare, ”infödingarna”, ett förhållande som trots respektfullhet inte kan vara jämbördigt 

(Lessing, 1964:24). Nedan följer ett utdrag ur novellen i vilken mrs Farquar talar med Gideon 

om deras två söner: 

De båda barnen tittade på varandra med öppna, intresserade blickar, och en gång stack 

Teddy fram handen för att känna på det svarta barnets kinder och hår. Gideon som iakttog 

dem skakade eftertänksamt på huvudet och sa: ”Ah, missus, de är barn båda två, och den 

ene blir en baas när han blir stor och den andra blir tjänare”, och mrs Farquar log och 

                                                
3 Se avsnitt 4.1.1. 
4 Se avsnitt 4.1.1 
5 Missus används enligt Oxford Dictionaries som ett informellt uttal av Mrs. 
6 Se avsnitt 4.1.1 
7 Baas används enligt Oxford Dictionaries för arbetsgivaren för svarta arbetare. 
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svarade vemodigt: ”Ja, Gideon, jag tänkte på samma sak”. Hon suckade. ”Det är Guds 

vilja”, sa Gideon, som uppfostrats hos missionärerna. (Lessing, 1964:25) 

Utdraget ur novellen gestaltar en uppgivenhet och samtidigt en acceptans av situationen där 

den vita pojken är född till att härska över den svarta pojken. De båda barnen växer upp i en 

värld där normen är att vara vit trots att de själva inte vet om det än. En annan intressant detalj 

med utdraget är hur maktförhållandet legitimeras genom den kristna guden, något som 

påtvingats ursprungsbefolkningen under kolonialtiden.  

Förhållandet mellan Gideon och Teddy är till en början lättsamt och vänligt och 

framställs som jämbördigt tills den dagen pojken, som nu blivit några år äldre, skrattande 

uttalar sig om Gideons son: ”Han är bara en niggerunge” (Lessing, 1964:25). Här sker en 

brytpunkt och förhållandet förändras till vad som från början varit förutbestämt – den vita 

mannen står över den svarta mannen, något Gideon sätter ord på: ”Han tycktes lägga ett 

avstånd mellan sig själv och Teddy, inte för att han hyste något agg utan som en människa 

som accepterar någonting oundvikligt” (Lessing, 1964:26). Teddy börjar nu tilltala Gideon 

inte som en vän utan istället som den tjänare han är: ”och när han kom ut i köket för att be om 

någonting gjorde han det på det sätt som en vit man använder mot en tjänare, säker om att bli 

åtlydd” (Lessing, 1964:26). Lessing redogör i utdraget för maktförhållandet som under 

kolonialtiden innebar en hierarki mellan den vita mannen och den svarta mannen, oavsett 

ålder. 

En annan aspekt av novellen jag vill framhäva är händelsen när Gideon genom hemlig 

naturläkekonst räddar Teddy från att bli blind men sedan vägrar att berätta vad det var för 

sorts rot han använt sig av (Lessing, 1964:30). Anledningen till att han inte vill berätta 

beskrivs genom den något kryptiska meningen: ”och, kanske det allra viktigaste, en visdom 

djupt inne i människosjälens mest fördolda skrymslen – som är den svarte mannens arvegods” 

(Lessing, 1964:28). I citatet beskrivs ”arvegodset”, den svarta mannens hemlighet, som den 

enda egendom som de vita männen inte kunnat stjäla. Kanske är det deras sätt att slå tillbaka 

mot imperiet och hålla fast vid sina egna traditioner trots kolonialismens fasta grepp om dem. 

Citatet nedan får sammanfatta: 

Den magiska drogen skulle förbli där den var, okänd och oanvändbar utom för den handfull 

afrikaner som ägde kunskapen, infödingar som kanske grävde diken åt myndigheterna, 

klädda i trasig skjorta och lappade shorts, men som ändå var födda till läkekonstnärer, som 

söner eller brorsöner till de gamla medicinmännen vilkas hemska masker och benbitar och 

andra primitiva trolldomstillbehör var de yttre tecknen på sann makt och visdom. (Lessing, 

1964:30)  
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Därmed är det inte särskilt konstigt att Gideon inte vill dela med sig av sina förfäders 

hemligheter till människor som placerat honom i positionen av underlägsenhet utan att det 

snarare är hans sätt att hålla kvar vid sin värdighet.  

Maktförhållandet mellan karaktärerna framställs således väldigt tydligt i novellen. De två 

pojkarnas öde är redan från början bestämt beroende på vilken hudfärg de fötts med. Gideons 

son är dömd att växa upp och bli en tjänare medan Teddy kommer att ta över rollen som chef. 

Det vita representerar därmed det överlägsna medan det svarta får utgöra motsatsen.  

 

4.2 ”Goda råd är sällsyntare än rubiner” 

Medan Lessings novell skrevs under kolonialtiden skrevs Rushdies istället efter det att Indien 

blivit självständigt. Vi har därmed en helt annan kontext och situation i ”Goda råd är 

sällsyntare än rubiner” (1995). Handlingen utspelar sig i Indien vid ett brittiskt konsulat dit 

Miss Rehana kommer för att försöka få tillstånd att flytta till England. Ramberättelsen 

cirkulerar sedan runt hennes möte med rådgivaren Muhammad Ali vilket kommer redogöras 

för mer detaljerat nedan. 

 

4.2.1 Kolonialism och makt 

Eftersom novellen är skriven efter kolonialtiden visar den inga direkta spår av denna men 

däremot ges det indikationer på att detta är ett land som tidigare varit under Englands styre. 

På första sidan beskriver Rushdie ”gryningsbussen” vilken ”tisdagskvinnorna” färdas med: 

”Framtill stod det ’MOVE OVER DARLING’ i gröna och gyllene bokstäver, baktill tillades 

’TATA-BATA’ och även ’OK GOOD LIFE’”. (Rushdie, 1995:13). Av utdraget ovan går det 

därmed att urskilja två olika språk, där ett av dem är engelska. Språket, vilket jag kommer tala 

mer om längre ner, indikerar således att landet tidigare varit en koloni och att det fortfarande 

till viss del lever kvar eftersom Rushdie skildrar en situation där det engelska språket är en del 

av Indien.   

En annan tänkvärd händelse är när Miss Rehana precis anlänt till konsulatet och frågar 

den skäggige vakten när konsulatets grindar öppnar, varpå hon får svaret: ”’En halvtimme’, sa 

han. ’Kanske två timmar. Vem vet? Herrskapet [min kursivering] äter frukost’” (Rushdie, 

1995:13). Begreppet herrskapet, som i Lessings novell används som en indikation på makt 

kanske även här får utgöra ett bevis på att engelsmännen på konsulatet innehar någon form av 

maktposition trots Indiens självständighet. Det faktum att vakten inte heller kan ge ett 

specifikt svar på när konsulatet öppnar visar att de gör lite som de själva vill och att de 
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sökande får anpassa sig därefter. Läsaren kan därmed urskilja en underliggande maktordning 

mellan den indiska befolkningen och britterna som funnits kvar sedan kolonialtiden och som 

visas genom ”gryningsbussens” budskap, platsen för berättelsen och vilka som innehar 

auktoriteten.   

 

4.2.2 Globalisering och makt 

I berättelsen har vi en flytt till England i centrum vilket är anledningen till att Miss Rehana 

befinner sig vid konsulatet från första början. Berättelsen skildrar därmed en global kontext 

eftersom den redogör för en värld där många människor väljer att lämna sina länder för 

Europa, och där vi således har en förflyttning över nationsgränser. Rushdie skriver: ”Det 

dammiga, inhägnade området mellan busshållplatsen och konsulatet var redan fullt av 

tisdagskvinnor” (Rushdie, 1995:13). I novellen används ”tisdagskvinnorna” som beteckning 

för de människor som befinner sig på konsulatet dagen då händelserna utspelar sig. Valet av 

begreppet bevisar att det förmodligen hör till vanligheten att söka visum till England eftersom 

det finns dagar för olika människor. Utdraget antyder även att det verkar vara många kvinnor 

där vid tillfället och att de måste vara väldigt angelägna om att skaffa visum eftersom de är på 

plats redan vid gryningen (Rushdie, 1995:13).  

Läsaren får uppfattningen att alla indier drömmer om det fantastiska västerlandet och att 

där kunna skapa ett nytt, bättre, liv, något som dock verkar vara en omöjlighet. Passet, som 

får symbolisera det nya förbättrade livet i Europa, är någonting alldeles sällsynt som knappt 

någon gör sig förtjänt av men som alla trots det vill ha. Passet som för västerlänningen är 

vardag framställs här, i den indiska kontexten, som något ouppnåeligt vilket tyder på en skev 

maktfördelning och samtidigt att karaktärerna lever i en globaliserad värld. Globalisering 

skulle därmed kunna utgöra en maktfaktor i den koloniala diskursen eftersom det ter sig 

väldigt tydligt i novellen att trots Indiens självständighet är man fortfarande starkt beroende 

av Storbritannien.  

 

4.2.3 Språk och makt 

I novellen används ord som: ”lala”, ”tata-bata”, ”sahiber” 8 , ”babuji” 9 , ”salaam” 10 , 

”rådwallah”, ”kulier”11 och ”ayah”12, vilket kan vara ännu ett sätt för Rushdie att skriva 

                                                
8 Sahib använs enligt Oxford Dictionaries som en artig benämning för en man.  
9 Babuji betyder enligt Urban dictionary när en man blockar en annan man från att flirta med 
den kvinnan han vill. 
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tillbaka till imperiet (Rushdie, 1995:13, 16, 18, 19, 21). Det gick dock inte att finna en 

förklaring till alla ovanstående begrepp, vilket gör det svårt att fastställa om det är ord från 

Indien, lokala ord eller kanske Rushdies egna påhittade ord. Han blandar engelska med lokala 

ordval vilket både gör att man som läsare lever sig in mer i kontexten och får känslan av hur 

människorna talar, trots det engelska (eller i min version det svenska) språket. Sättet att 

blanda engelskan med inhemska (eller påhittade) ord och uttryck visar på ett motstånd mot 

rådande normer och placerar in Rushdie i en indisk kontext istället för en renodlad 

västerländsk. Språket blir därmed ett sätt för författaren att omfördela makten genom att göra 

om språket till sitt eget (Rushdie, 1982).  

 

4.2.4 Maktförhållanden 

Vem som får och inte får pass beslutas av britterna på konsulatet vilket antyder en särskild 

hierarki redan från början. I första mötet mellan Muhammad Ali och Miss Rehana skriver 

Rushdie: ”Han talade om för henne att sahiberna på konsulatet ansåg att alla kvinnor som 

kom på tisdagar och hävdade att de var släktingar till bussförare i Luton och revisorer i 

Manchester var skurkar och lögnare och lurendrejare” (Rushdie, 1995:16), vilket indikerar att 

britterna redan från början bestämt sig för hur de ska bemöta ”tisdagskvinnorna”. Muhammad 

Ali fortsätter: 

Han förklarade att de skulle ställa frågor till henne, personliga frågor, sådana frågor som en 

dams egen bror skulle vara för blyg att ställa. De skulle fråga om hon var oskuld och om 

hon inte var det vilka hennes fästmans sexualvanor var och vilka hemliga smeknamn de 

hade på varandra. (Rushdie, 1995:16) 

Senare framkommer att det inte egentligen finns någon möjlighet för ”tisdagskvinnorna” att 

bli godkända av britterna utan att de endast gör narr av dem genom olämpliga och omöjliga 

frågor som de aldrig kommer att svara rätt på (Rushdie, 1995:17).  

”’Det är vårt folks förbannelse’, skrek han. ’Vi är fattiga, vi är okunniga och vi vägrar 

absolut att ta lärdom’” (Rushdie, 1995:19). Muhammad Ali blir upprörd när Miss Rehana 

vägrar ta emot hans gåva i form av ett falskt pass och menar att hon därmed är en dåre 

eftersom hon utan det aldrig kommer kunna resa till England. Hans uppfattning om sitt eget 

                                                                                                                                                   
10 Salaam är enligt Oxford Dictionaries en vanlig hälsningsfras i många arabisk-talande eller 
muslimska länder.  
11 Kulier är enligt Svenska Akademins Ordbok en nedsättande term för en person i lägsta 
tjänsteställning, ofta en asiatisk arbetare anställd hos en europé.  
12 Ayah är enligt Oxford Dictionaries en indisk benämning på en barnflicka som arbetar för en 
europeisk familj i Indien.  
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folk som fattiga och dumdristiga utgör exempel på hur många indiers självuppfattning 

kommit att bli destruktiv efter koloniseringen. De ser sig själva som irrationella, något som 

återspeglar Loombas teori om att det vita får representera det rationella medan det svarta får 

representera det irrationella (Loomba, 2008:145).  

Miss Rehana utgör dock motexemplet och en slags revolutionsrörelse mot 

maktfördelningen eftersom hon medvetet (och med hjälp av Muhammad Alis råd) väljer att 

stanna kvar i Indien, fattig och lycklig, istället för att acceptera ett oönskat äktenskap i ett 

okänt land (Rushdie, 1995:20f). Hon svarar medvetet fel på britternas frågor för att därmed 

försäkra sig om att inte bli tilldelad något pass. En intressant detalj är det faktum att Miss 

Rehana inte bara en, utan två gånger, säger fel om landet hon ska söka visum till: ”’Bradford, 

London’ varav Muhammad Ali rättar henne: ’Bradford, England’” (Rushdie, 1995:15). Det 

är, visserligen, inte en stor felsägning men visar ändå på hennes ointresse gentemot England. 

Rushdie slår därmed tillbaka mot fördomarna om livet i Indien och menar att alla människor 

inte strävar efter ett liv i Europa.  

Rushdie förmedlar känslan av att Indien fastnat i ett slags vakuum mellan viljan att vara 

brittisk och viljan att vara indisk, något som gestaltas genom karaktärerna Miss Rehana och 

Muhammad Ali. Miss Rehana får utgöra exemplet för en slags revolution mot den pågående 

maktfördelningen vilket skulle kunna relateras till Rushdies tanke om att skriva tillbaka till 

imperiet (Rushdie, 1982). 

 

4.3 Jämförelse 

Globaliseringen under kolonialtiden bidrog till att västerlänningen satte sig själv i 

maktposition och markerade även denna makt i språket genom sättet att benämna härskare 

och tjänare, något som kommer till uttryck i de båda novellerna. Lessing visar genom sina 

ordval, exempelvis genom ”missus” eller ”baas”, skillnad på den språkliga dialekten mellan 

Gideon och familjen Farquar, medan Rushdie använder språket genom att ta in indiska ord 

som en revolt mot imperiet. Språket blir ett verktyg och samtidigt en boja eftersom det skapar 

möjligheter för människor världen över att kommunicera samtidigt som det blir ett slags 

tvång, i Gideons fall genom att han måste tala på ett särskilt sätt för att visa sin 

underlägsenhet.  

Genom globaliseringen har människor kunnat förflytta sig över nationsgränser vilket i 

Lessings novell skildras genom att modernisering i form av vetenskap nått ”Afrikas 

vildmark”. Det sker ett möte i de bägge novellerna mellan västvärlden och den ”främmande” 
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världen i vilken vi kan urskilja en tydlig maktfördelning där väst håller i tyglarna. Detta 

skildras av Lessing genom att hon framför en skillnad mellan landet med ”infödingarna” och 

staden med dess cocktailfester. Vi har därmed en klyvning mellan det moderna och det 

primitiva. Rushdie redogör istället för en maktsituation där indierna eftersträvar britternas 

godkännande om att få beviljat inresetillstånd till England. England har således fortfarande 

inflytande över Indien trots deras självständighet. Globaliseringen kan därmed inte enbart ses 

som någonting positivt utan även någonting som bidragit till de maktstrukturer som skapats 

genom exempelvis kolonialisering. Makt som inte enbart syns i de samhällsstrukturer som 

påverkat förhållandet mellan människor utan även märks i hur saker och personer benämns.  

De båda författarna visar dock upp ett motstånd mot de rådande maktstrukturerna där 

Rushdie framför en spännande vändning i Miss Rehana som går emot de förväntningar som 

finns på henne och låter henne skapa sitt eget öde. Rushdie utmanar även det språkliga 

maktutövandet som skapats under kolonialtiden eftersom han anpassar, och gör om, det 

engelska språket till sitt eget. Lessing låter, även hon, sina karaktärer göra motstånd mot 

maktordningen genom att låta Gideon hålla fast vid hemligheten om den helande roten trots 

sin underlägsenhet. Det blir således hans sätt att slå tillbaka.  

Nussbaum skriver att vi måste fostra våra ungdomar till att bli världsmedborgare vilket 

innebär en medvetenhet om att alla människor är lika mycket värda, oberoende av var de 

härstammar ifrån (Nussbaum, 1997:9ff). Novellerna utgör ett exempel på hur man kan närma 

sig svåra frågor genom att eleverna får börja reflektera över sina egna eventuella förutfattade 

meningar om saker som för dem är främmande. De får således arbeta med den narrativa 

fantasin, det vill säga att kunna sätta sig in i en annan människas livssituation genom Gideon, 

Teddy, Miss Rehana och Muhammad Ali och utifrån dem dra slutsatser om sin egen 

livssituation. Novellerna bjuder därmed in läsaren till en värld utanför västvärldens 

modernitet och förhoppningsvis kan de också vara en ingång till att se hur olika kulturer 

hänger ihop och påverkar varandra, som Nussbaum menar (Nussbaum, 1997:116f).  

Hur reagerar eleverna på att Gideon inte vill avslöja vilken rot det är som botar Teddy? 

Gör Gideon rätt eller fel? Varför tycker de så? Enkla frågor om texten kan starta olika 

tankeprocesser hos eleverna som kan öppna upp för nya perspektiv och därmed belysa hur 

deras egna uppfattningar skapas och påverkas av yttre faktorer. Samma frågor är användbara 

även när det kommer till Rushdies novell: Vad tänker man att Miss Rehana egentligen vill? 

Varför tänker man det? Vilket råd är det egentligen som är sällsyntare än rubiner? Genom att 

belysa, ifrågasätta och problematisera elevens egen uppfattning går det att komma långt i 

värdegrundsarbetet och novellerna skulle därmed kunna vara en ingång för det.  
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5 Diskussion 
Tidigare forskning pekar på att vi i dagens globaliserade samhälle bör närma oss ett mer 

interkulturellt lärande genom att bli medvetna om det etnocentriska perspektiv alla påverkas 

av, det vill säga att vi hela tiden influeras av vår omgivande kultur och dess normer 

(Lahdenperä, 1999:44ff). Undervisningen ska därmed göra eleverna medvetna om hur det 

etnocentriska perspektivet styr deras sätt att tänka och reagera på olika saker, precis som 

Messing menar, något som novellerna ger möjlighet till (Messing, 2011:184). De förflyttar 

inte enbart ögat till nya miljöer utan ger läsaren möjligheter att själv reflektera och diskutera 

innehållet på ett djupare plan.  

Forskning visar även att det idag fokuseras alldeles för mycket på västerländsk litteratur 

eftersom vi saknar kunskap om utomeuropeisk och att vi därmed måste arbeta för att utöka 

den kunskapen, speciellt eftersom Årheims resultat visar hur viktig den medierade kunskapen 

är i ungdomars identitetsskapande (Stark, Andersson, 2005:36ff; Årheim, 2005:130f). En 

utökad användning av utomeuropeisk litteratur stödjs inte bara av den tidigare forskningen 

utan även av styrdokumenten då Skolverket betonar vikten av att undervisningen ska utmana 

eleverna till nya perspektiv och tankesätt (Skolverket, 2011). Även Said poängterar vikten av 

att våga diskutera och främst problematisera hur vi skapar kunskap och menar att det idag 

finns en obalans i förhållandet mellan väst- och östvärlden. Därmed menar att han att man 

måste ställa frågan om hur andra, ”främmande”, kulturer framställs (Said, 2000:477).  

Tanken om att det huvudsakliga målet med undervisningen ska vara att börja ifrågasätta 

samhällets auktoritativa idéer visar sig vara en gemensam faktor för alla de författare och 

forskare som framställts i arbetet. Problematiken med läroplanens dubbla budskap, att 

undervisningen ska vara icke-konfessionell och samtidigt utgå från västerländsk etik och 

kristen tradition, är därmed något som måste diskuteras. Forskarna påtalar en förändring i 

undervisningen där utomeuropeisk litteratur kan vara en början till den förändringen, något 

som novellerna kan bidra med. De bjuder upp till möjligheten att integrera exempel från andra 

kulturer än den västerländska i undervisningen och redogör även för ett innehåll som inte bara 

ger underlag för diskussion av kulturer, traditioner och uppfattningar utan även kan användas 

i värdegrundsarbetet. Rasism, maktförhållanden, orättvisa och global samverkan är alla 

begrepp som går att diskutera med utgångspunkt i novellerna. Brytpunkten i Teddys och 

Gideons förhållande skulle exempelvis kunna starta obekväma, men viktiga, diskussioner om 

varifrån vissa rasistiska uttryck uppkommit och varför de behöver motarbetas.  

Banks beskriver hur vissa barn redan vid fyra års ålder blir medvetna om att det görs 

skillnad på människor beroende på hudfärg, vilket förstärker behovet av att föra Nussbaums 
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tanke om världsmedborgaren vidare. Barn ska inte behöva växa upp i en värld där de placeras 

in i fack beroende på vilken hudfärg de fötts med, vilket bevisar hur viktigt det är att i skolan 

bedriva en undervisning som stödjer mångkultur. Banks modell är en bra utgångspunkt att 

som lärare fundera över vad det är för slags undervisning man själv bedriver (Banks, 

2008:31). Eftersträvansvärt kanske därmed vore att man ibland frågar sig själv: Integrerar jag 

ett innehåll i undervisningen som speglar det mångkulturella samhället? Vågar jag tala om de 

fördomar som finns i samhället? Vad har jag för kunskap och vad har lett fram till den? Det är 

frågor som kanske tas för givet men som trots det inte alltid funderas över.  

Analysen visar därmed inte bara hur viktigt det är att faktiskt tillföra utomeuropeisk 

litteratur till svenskämnet utan även att det kan leda till en undervisning som i större mån 

främjar mångkultur genom att låta eleverna få utveckla sin narrativa fantasi. Nussbaums tanke 

om en världsmedborgare som är benägen att sätta sig in i annan människas livssituation skulle 

därmed inte vara helt omöjlig (Nussbaum, 1997:301). Dessutom slipper eleverna bli 

”kulturellt förblindade” (Banks, 2008:1). 

I novellerna får man läsa om andra livssituationer än de som råder i dagens Sverige och 

se händelser från andra, främmande, perspektiv genom Gideon, Miss Rehana och resterande 

karaktärer. Läsaren får följa hur förhållanden utvecklas och förändras utifrån de 

levnadsförhållanden som råder och blir själv medveten om de uppfattningar, förväntningar 

samt förutfattade meningar som uppstår under läsandets gång. En analys av förhållandet 

mellan Gideon och Teddy och vad det är som har påverkat det, eller varför Muhammad Ali 

reagerar så starkt på att Miss Rehana tackar nej till passet, skulle kunna vara ingångar till en 

möjlig diskussion om varför världen ser ut som den gör och hur den har blivit sådan. 

 

6 Slutsatser  
Den tidigare forskningen och analysen av novellerna visar att det idag finns 

utvecklingsmöjligheter när det kommer till att sträva mot ett mer accepterande och jämlikt 

samhälle. Trots att kolonialtiden är förbi ses västvärlden fortfarande som auktoritet med dess 

normer, traditioner och idéer som representerar det ”moderna”. Messing exemplifierar detta 

genom dagens läroplan som både syftar till att arbeta mot ett mångkulturellt klimat som 

främjar olikheter men som samtidigt ska utgå från västerländsk etik. Han sätter därmed fingret 

på den problematik som fortfarande lever kvar.  

Engelskan upprätthåller än idag sin status som det mest spridda och använda språket, 

vilket kan problematiseras eftersom många författare därför väljer att skriva på engelska 

istället för på sitt ursprungsspråk, just för att nå en större publik. Rushdie beskriver även den 
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vilsenhet som många av de forna kolonierna fortfarande känner genom att de är splittrade 

mellan de gamla traditionerna och de som påtvingats dem under kolonialtiden. De har svårt 

att definiera sin egen identitet, precis som Bourn påtalar (Bourn, 2008:48). 

Språk, globalisering och kolonialism framförs i novellerna som olika maktfaktorer som 

bidragit till det samhälle vi lever i idag. Den postkoloniala diskursen framförs därmed genom 

författarnas språkval, uppbyggande av karaktärer och observation av platser som under, och 

även efter, kolonialtiden genomlidit smärta som lämnat djupa ärr. Novellerna skapar med sina 

karaktärer många diskussionsämnen som kan bidra till det värdegrundsarbete som skolan ska 

sträva efter genom att de tar upp ämnen som rasism, orättvisa förhållanden och förutfattade 

meningar. De belyser även eventuella fördomar som läsaren själv innehar.  

Västvärldens fortsatta ”överlägsenhet” är något som måste problematiseras för att 

ungdomar ska kunna uppfostras till att bli världsmedborgare, men även i processen att finna 

en identitet i en mångkulturell verklighet. Med det sagt vill jag förtydliga att det inte handlar 

om att sortera in människor i fack utan snarare att upplösa facken som innebär orättvisa 

förhållanden och särskiljande av människor beroende på etnisk bakgrund. Det vore 

eftersträvansvärt att människor, oavsett ursprung, får chansen att påverka sin egen framtid och 

vem de vill vara.  

För att kunna uppfostras till världsmedborgare menar Nussbaum att eleverna måste lära 

sig att uppmärksamma sina egna förutfattade meningar, att se världen utifrån ett globalt 

perspektiv och att utöka den narrativa fantasin (Nussbaum, 1997:9ff). Dessa tre punkter anser 

jag uppfylls i novellerna eftersom eleverna i sin läsning ställs inför många dilemman, 

exempelvis hur olika maktförhållanden ser ut och har sett ut genom historien. De får sätta sig 

in i andra människors perspektiv och förhoppningsvis ser de hur fel det är att särbehandla 

människor utefter deras hudfärg. Detta stödjs även av Banks som menar att elever måste bli 

exponerade för andra kulturer för att kunna bemöta den globala värld vi idag lever i (Banks, 

2008:1). Därmed vore det inte bara fördelaktigt att arbeta med annan litteratur än den 

västerländska, utan även en nödvändighet.  

Slutligen vill jag poängtera litteraturens roll i förmedlandet av historia. De två novellerna 

som redovisats i arbetet är endast två representationer av hur kolonialtiden såg ut och hur det 

har påverkat eftervärlden. Precis som Loomba beskriver representerar de endast en del av den 

process som kan kallas postkolonialism och bör därför inte benämnas som någon universell 

sanning utan snarare just som en process. Detta gör dem inte mindre användbara utan visar 

tvärtom att världen är komplex och att den därför inte kan förklaras utifrån ett, eller två, 

perspektiv – något som elever bör bli medvetna om.  
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Förhoppningsvis kan en utvidgning av den svenska skolans litterära kanon, som idag till 

stor del består av västerländsk litteratur, komma att innefatta även utomeuropeisk litteratur 

och därmed öka elevernas narrativa fantasi, och som Nussbaum skriver: ”producing citizens 

who can take charge of their own reasoning, who can see the different and foreign not as a 

threat to be resisted, but as an invitation to explore and understand, expanding their own 

minds and their capacity for citizenship” (Nussbaum, 1997:301).  
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