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Jag har gjort en diskursanalys utav tre läromedel i svenska avsedda för 

gymnasieskolans B-kurs.   

Analysens syfte är att se hur läromedlen i gymnasieskolans svenskundervisning 

tar upp utomvästerländska författare, såsom afrikanska, sydamerikanska och 

asiatiska författare, med utgångspunkt i postkolonial teori. Hur motiveras de 

utomvästerländska författarnas medverkan i läromedlen, huruvida upprätthålls den 

världsbild som har västerlandets överlägsenhet som utgångsläge i val av författare 

och verk?  

Min slutsats blir att läromedlen inte uppfyller de krav läroplanen ställer på dem 

när det gäller att lyfta in ett internationellt perspektiv i undervisningen. Jag anser 

även att det sätt, som läromedelsförfattarna många gånger tar upp 

utomvästerländska författare på, bidrar till att maktstrukturerna i samhället 

vidmakthålls. 
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1 Inledning 
Vilket stöd har en lärare av några av de läromedel som finns till hands i ämnet 

svenska, när det gäller att lyfta in utomvästerländsk litteratur? I 1994 års läroplan 

för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (Skolverket 1994) står det uttryckligen att 

skolan ska ha ”[e]tt internationellt perspektiv i undervisningen […] för att kunna se 

den egna verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell 

solidaritet och för att förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter 

över nations- och kulturgränser.” (Skolverket 1994:5). Detta ger mig en anledning att 

undersöka läromedlen i litteraturhistoria och ställa den ämnesdidaktiska 

grundfrågan vad det är för utomvästerländsk kanon läroböckerna erbjuder våra 

elever.  

Jag har själv försökt lyfta in den utomeuropeiska litteraturen under en av mina 

vfu-perioder och fann detta mycket svårt. Det var helt och hållet mitt eget intresse 

och egna undersökningar som fick ligga till grund för den utomeuropeiska delen av 

undervisningen. Jag blev därför nyfiken på om det verkligen är så att det ska vara upp 

till varje lärares eget intresse att lyfta in det internationella perspektivet i 

undervisningen när det gäller litteraturhistoria. Om så skulle vara fallet blir jag lite 

bekymrad, dels för att möjligheten att följa läroplanens krav på lärarna blir svåra att 

uppfylla och dels för att likvärdigheten i undervisningen blir underminerad.  

Förmodligen spelar det faktum att jag har valt inriktningen svenska och svenska 

som andraspråk på lärarprogrammet även in i mitt val av uppsatsämne. Min 

utbildning har haft en stark fokus på att inkludera andra kulturer i undervisningen 

samt lyfta upp elevernas egna bakgrunder i den. 

Detta får mig även att tänka på den ojämna fördelningen när det gäller forskning 

på läromedel och undervisning kring tillvaratagandet av olika kulturer i 

svenskundervisningen respektive undervisningen i svenska som andraspråk. Det är 

väldigt svårt att finna hur utomvästerländska kulturer tillvaratas i 

svenskundervisningen medan det mer eller mindre är en självklarhet i 

undervisningen i svenska som andraspråk. 

Eftersom det är allmänt känt att lärare lider av en ständig tidsbrist anser jag att de 

läromedel som finns ska kunna ge ett sådant stöd i undervisningen att läraren har 

möjlighet att uppfylla sitt uppdrag. 



 

 
 

Svenskämnet har förändrats en hel del genom åren. Man pratar om svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne, färdighetsämne eller ett erfarenhetspedagogiskt 

ämne. Om man ser svenskämnet som ett litteraturhistoriskt bildningsämne anser 

man att litteraturen bör förmedla ett gemensamt kulturarv genom att vissa klassiska 

verk ska läsas, en litterär kanon. I detta ämne delar man upp litteraturhistoria, 

grammatik och språkhistoria i olika delar (Thavenius 1999:19).  

Ser man ämnet som ett färdighetsämne ligger fokus på att lära eleven språkliga 

färdigheter genom att dela upp undervisningen i vissa moment. Litteraturläsning är i 

det ämnet inte av lika stor vikt (Thavenius 1999:19). 

När man ser ämnet som ett erfarenhetspedagogiskt ämne utgår man från 

elevernas erfarenheter och förutsättningar där undervisningen byggs upp på ett mer 

sammanhängande och kunskapssökande sätt. Eleverna ska genom undervisningen få 

en förståelse för historiska, sociala och mänskliga frågor. Då ser man litteraturläsning 

som en viktig väg för att sätta sig in i andra människors erfarenheter (Thavenius 

1999:19).   

Min uppfattning är att det är samma litteratur som lyfts upp nu som för 50 år 

sedan. Jag anser att man i en allt mer globaliserad värld bör få en mer global bild av 

hur världen gestaltas i litteraturen, eftersom man talar om att elever ska kunna 

identifiera sig i litteraturen och genom den få hjälp med ett identitetsskapande. Man 

talar som jag skrev ovan om att man ska ”förbereda eleverna för ett samhälle med allt 

tätare kontakter över nations- och kulturgränser” (Skolverket 1994:5).  

I läroplanen (Skolverket 1994) sätter man eleven i centrum, vilket kan tolkas som 

att man bör arbeta utifrån ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv. Detta är på många 

sätt bra men det är heller inte helt oproblematiskt. Genom att utgå från elevens 

erfarenheter kan eleven även gå miste om litterära områden som öppnar dörren till 

en mer global litteraturhistoria. Jag är därför rädd att man gör litteraturämnet allt för 

snävt. En viss bildningsaspekt borde finnas med i litteraturhistorien för att öka den 

globala medvetenheten. Detta tror jag man kommer vinna mycket på ur ett 

samhällsutvecklingsperspektiv. Det finns en viss risk med att se sig själv som 

utgångspunkt, centrum, i kunskapssökandet. Att utgå från att jag är centrum, 

subjektet, placerar mig i en suverän position i linje med de tankar som man även 

förknippar med upplysningen. Det är en imperialistisk tanke som kan skapa tydliga 

gränser mellan vi och dem.  



 

 
 

Jag är av den övertygelsen att man genom litteratur kan få förståelse för andra 

kulturer och på det sättet göra klyftan mindre mellan vi och dem. Om man får ta del 

av litteratur som inte lutar sig mot västerlandets idéer och en västerländsk världsbild 

tror jag att man lättare kan få förståelse av andra kulturer och en bredare litterär 

förståelse. Man kan på detta sätt även möta andra kulturyttringar och ett annat 

litterärt språk som kan berika elevernas egna litterära framställning. Om man tar del 

av litteratur skriven på många olika sätt kan man variera sitt eget skrivande och utöka 

sin uttrycksfullhet. 

Min förhoppning är att läromedlen uppfyller de krav jag anser att man bör ha på 

dem, alltså att innehållet motsvarar lärarnas uppdrag från skolverket. Om de inte 

uppfyller de kraven hoppas jag att denna undersökning kan visa behovet av att förnya 

läromedlen i litteraturundervisningen så att innehållet i läromedlen kan bidra till att 

bredda förståelsen människor emellan. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Analysens syfte är att se hur läromedlen i gymnasieskolans svenskundervisning tar 

upp utomvästerländska författare, såsom afrikanska, sydamerikanska och asiatiska 

författare, med utgångspunkt i postkolonial teori. Hur motiveras de 

utomvästerländska författarnas medverkan i läromedlen, huruvida upprätthålls den 

världsbild som har västerlandets överlägsenhet som utgångsläge i val av författare 

och verk?  

Jag har i min undersökning utgått från följande frågeställningar: Får lärarna det 

stöd i läromedlen, i svenskämnets litteraturhistoria, som de behöver för att uppfylla 

sitt uppdrag när det gäller det internationella perspektivet? På vilket sätt tar 

läromedlen i svenskämnets litteraturhistoria upp det internationella perspektivet? 

Hur skiljer sig de tre läromedlen i svenskämnets litteraturhistoria åt?  



 

 
 

2 Metod och material 
Jag har gjort en kvalitativ undersökning utav tre läromedel som jag anser kan vara ett 

representativt urval. En är mer lämpad för studieförberedande program på 

gymnasiet, en för de praktiska programmen och en är tematiskt upplagd. Jag har gått 

tillväga på detta sätt för att få ett underlag som ska kunna täcka in så stora delar av 

gymnasieskolan som möjligt. 

För detta har jag valt ut tre läromedel genom att ringa runt och skicka e-post till 

30 gymnasieskolor i Södermanlands län varav tio skolor har svarat (se bilaga 1). Jag 

hoppas att jag på detta sätt har lyckats få ett någorlunda representativt urval av 

litteratur för min analys.  

Av dessa läromedel har jag gjort ett urval baserat på flest användare och inom 

vilka program böckerna används. Jag har även valt en bok som är upplagd efter 

teman. Urvalet efter program har jag gjort för att finna böcker som används både 

inom studieförberedande program och praktiska program och på så sätt få en så bred 

läroboksbas som möjligt. Valet av den tematiskt upplagda boken har jag gjort för att 

få en bredare bas och ett mer representativt underlag. Under 70-talet förändrades 

synen på undervisningen i svenskämnet och man ville göra undervisningen mer 

elevcentrerad än ämnescentrerad. Det handlade om att eleverna skulle söka sig 

kunskaper utifrån ett intresseområde, en analys eller en problemformulering och på 

det sättet måste litteraturen användas i ett visst syfte och inte för att det tillhör en 

viss kanon (Thavenius 1999:106-108).  

Böckerna jag har valt är: Den levande litteraturen, Ulf Jansson, Liber (2004), 

Svenska timmar. Litteraturen, Svante Skoglund, Gleerups (1991) och Känslan för 

ord, Anders Danell, Pia Cederholm, Gleerups (2007), vilka är publicerade av 

välkända läromedelsförlag. 

Dessa böcker har jag analyserat utifrån mina frågeställningar. Jag har undersökt 

hur stor del av innehållet som ägnats åt den utomvästerländska litteraturen, vad 

dessa delar tar upp och på vilket sätt. Diskursanalysen görs för att få en bredare 

förståelse för vad utlämnandet av eller inkluderandet av utomvästerländsk litteratur i 

litteraturhistorien kan få/har fått för konsekvenser.  

Jag har i denna undersökning ett postkolonialt perspektiv som utgångspunkt och 

har lagt upp mina analyser utifrån detta perspektiv. Postkolonial teori utgår från 



 

 
 

diskursanalytisk metod, där man undersöker den rådande diskursens kopplingar till 

den påverkan kolonialtiden och upplysningsepoken har haft på, i detta fall, 

läromedlen. Edward W Said (Orientalism 1993) är en frontfigur när man talar om det 

postkoloniala perspektivet och jag har givit både honom och det postkoloniala 

perspektivet ett eget avsnitt nedan.  

Med diskursanalys menas, att man inte bara undersöker vad som uttrycks explicit 

i texten utan även vad som uttrycks implicit (Denscombe 2000:393-398). På så sätt 

undersöks hur författarna skapar och vidmakthåller en verklighet. Om det som 

uttrycks förstärker segregationen mellan vi och dem eller hjälper till att överbrygga 

den.  

Språket man använder är mer än ord. Orden är fyllda med positiv eller negativ 

laddning likaväl som med en historia. Genom språket skapar man verkligheten. Med 

hjälp av en diskursanalys kan man analysera vilken verklighet författarna har ämnat 

skapa och vilka värderingar och laddningar som kan avläsas i det skrivna. Både 

Denscombe (2000), Foucault (2008) och Said (1993:5, 9, 13) pekar på hur ordets 

makt speglar en maktordning i samhället men Said ger en historia till hur denna 

maktordning har uppkommit och förklarar varför den upprätthålls genom den 

diskurs som har förts i litteratur och forskning om Orienten. 

Michel Foucault skriver i Diskursernas kamp (2008) i kapitlet ”Diskursen ska 

inte uppfattas som…” (2008:181-182) om hur en diskurs inte bara är dualistisk, alltså 

en maktkamp mellan den dominerande diskursen och en dominerad, utan även en 

maktutövning i sig. Att man använder ord, andras ord och samtalar gör att man 

reproducerar sociala system och uttrycker redan accepterade maktordningar i 

samhället, och därför är diskursen inte bara ord, utan i sig själv en maktutövning. 

Som Foucault (2008:182) skriver: ”För maktförhållandena är diskursen inte bara en 

yta att fästa tecken på, den är en operatör”. 

Lahdenperä (1999) skriver i en artikel i tidskriften Utbildning och demokrati att 

diskursanalyser blir en allt vanligare metod inom utbildningsvetenskaperna om man 

vill undersöka ett underliggande tänkande inom olika delar av samhället. Hon 

hänvisar bland annat till Foucault när det gäller undersökningar som handlar om 

maktrelationer och maktbegrepp. Lahdenperä anser det vara centralt ”[a]tt utveckla 

både ämnesövergripande och ämnesspecifika mångkulturella och interkulturella 

innehåll i undervisningen och arbetssätt i skolan.” (Lahdenperä 1999:52) för 



 

 
 

utvecklandet av kunskaper i mångkulturella eller multietniska skolor (Lahdenperä 

1999:49, 52). 

Jag har delat in texterna i olika kategorier för min analys, Läroplanen, 

kursmålen, de nya ämnesmålen och det internationella perspektivet, Presentationer 

av de tre läromedlen Den levande litteraturen, Svenska timmar och Känslan för ord, 

Förord och inledning, Att representera en hel kontinent, ”Invandrarens val”, 

Nobelpriset, en väg in i litteraturhistorien, Exil, fängelse och uppror som väg in i 

litteraturhistorien och Kopplingen till västerländsk världsuppfattning och 

västerländsk miljö och avslutar med en sammanfattning av mina slutsatser. 



 

 
 

3 Forskningsbakgrund 
I denna del presenterar jag vad den litteratur jag funnit tar upp när det gäller vad jag 

menar med ett internationellt perspektiv, postkolonial teori och hur man kan ta sig 

bort från det monokulturella samhället. Det internationella perspektivet är något som 

Lpf 94 (1994) lyfter upp för att förbereda eleverna i dagens skola för de allt tätare 

kontakterna mellan världens nationer. Jag har valt att undersöka detta genom en 

postkolonial analysmetod samt vilka typer av angreppsätt som kan flytta fokus från 

ett monokulturellt baserat läromedel.  

3.1 Ett internationellt perspektiv 
Pettersson (2003:102) skriver i sin artikel i Utbildning och demokrati att om man vill 

forma eleverna till demokratiska människor måste de även ha ett kritiskt 

förhållningssätt, där de ser sig själva som en del av det globala samhället och får 

möjligheten att ta del av även ickevästerländsk litteratur för att få förståelse för ”hur 

gemensamma behov och syften förverkligas under olika villkor”. Hon menar att om 

man ser sin egen kultur i jämförelse med andra kulturer bidrar det till en stärkt 

demokratisk förmåga.   

Tesfahuney (1999:72-73) skriver i Utbildning och demokrati om hur diskurserna i 

läromedel, som undersökts av flera forskare, har en tydlig rasistisk/kolonial prägel. 

Han menar att synen på vi och dem underhålls och att vi förknippas med positiva 

egenskaper och dem med ”motsvarande negation” (Tesfahuney 1999:72). Han skriver 

att det som uttrycks i läroböckerna präglas av en eurocentrisk och otillräcklig 

historieskrivning. Han påstår att den diskurs som träder fram i läromedlen markerar 

minoriteternas specifika utbildningsproblem och säregna behov. Dessutom görs den 

mångkulturella skolan till något som enbart rör elever och skolor där flertalet elever 

är av annan kulturell bakgrund, vilket förstärker uppfattningen om olikheterna 

mellan vi och dem. 

3.3 Postkolonial teori 
Ordet kolonialism betyder enligt Nationalencyklopedins ordbok (Allén 2004:819, 

1258) att man som mer utvecklad stat systematiskt behärskar och utnyttjar mindre 

utvecklade stater, ofta i andra världsdelar och prefixet post betyder efter. Alltså 



 

 
 

betyder begreppet postkolonial teori ett sätt att se på hur kolonialismen har påverkat 

världen efter att kolonialismen har upphört. 

Edward W Said är en teoretiker som brukar omnämnas som grundare av 

postkolonial teori. Han skriver i sin bok Orientalism (1993) som kom ut 1973 på 

originalspråk om hur västvärlden, med Europa i spetsen som ett priviligierat 

centrum, bedrivit forskning om Orienten med utgångspunkt i Occidenten 

(västvärlden) och på så sätt skapat en uppdelning mellan västvärlden och resten av 

världen eftersom Orienten i denna framställning framstår som svagare än 

västerlandet (Said 1993: 72-73, 119, 204).  

Said (1993:72-73, 119, 144, 226-228, 236) menar att den forskning som bedrivits 

tidigare och som man inte lyckas lösgöra sig från, skapade och ständigt återskapar en 

bild av vi och dem, där vi är det civiliserade folket och Orienten beskrivs med många 

nedsättande ord som barbariska, torftiga eller bedragare. Han påpekar även att 

Orientalen ofta beskrivs med ett tidlöst tempus är, som befäster dess olikhet från den 

Occidentala människan som också är föränderlig. 

Said (1993) skriver också att orientalisten har makt över 

Orientens historia, tid och geografi; att inrätta nya ämnesområden för specialisering; att 

inrätta nya discipliner; att dela upp, sprida ut, schematisera, ordna i tabellform, göra 

register över och notera allt som fanns inom synhåll (och utom synhåll); att av varje 

iakttagbar detalj göra en generalisering och av varje generalisering en oföränderlig lag 

om orientalernas natur, temperament, mentalitet, vanor eller typ; och, framför allt, att 

omforma den levande verkligheten till texter, att besitta den (eller tro att man besitter 

den) i huvudsak därför att inget i orienten verkar kunna motstå ens styrka.  

(Said 1993:87) 

Han fortsätter längre fram med en beskrivning av den politiska användningen av 

vad orientalistens forskning har kommit fram till. När avkoloniseringen sveper fram 

över världen är det inte en politisk rörelse som kräver självstyre utan ett hot mot de 

demokratiska staterna i väst.  

När världen står inför ödesmättade och för alla viktiga frågeställningar /…/ använder 

sig politikerna av populära karikatyrer av Orienten. Källan till dessa är inte bara 

halvlitterata teknokrater utan överlitterata orientalister. De legendariska 

arabexperterna inom USA:s utrikesdepartement varnar för att araberna planerar att 

erövra världen. De illasinnade kineserna, halvnakna indierna och passiva muslimerna 

beskrivs som asgamar som traktar efter ”vår” frikostighet och de fördöms när ”vi 

förlorar dem” till kommunismen eller till ursprungliga orientaliska instinkter: den 

skillnaden är inte så viktig. 



 

 
 

Dessa samtidiga orientalisters uppfattningar finns i överflöd i pressen och i populära 

föreställningar. Man föreställer sig till exempel araber som kamelridande, terroristiska, 

örnnästa, korrumperade horbockar, vilkas oförtjänta rikedom är en skymf mot den 

verkliga civilisationen.  

(Said 1993:109)  

Said (1993:205, 285-286) påpekar att maktens centrum har flyttats mellan öst och 

väst genom historien och att man i slutet av 1900-talet kunde se att makten förflyttar 

sig öster ut igen och att de politiska karikatyrerna alltjämt används.  

Att araben är en farlig person är en iakttagelse som mycket väl passar in även idag 

2011 efter det som hände 11 september 2001. Araben framställs i vår samtid som 

terrorist och ursprunget till det mesta som anses ont i världen idag. De gör inte som 

de blir tillsagda av väst (Said 1993:306).  

3.4 Bort från ett monokulturellt samhälle  
För att på ett verkligt sätt berikas av olika kulturella yttringar inom litteraturen bör 

man söka nya utgångspunkter i litteraturläsandet och de diskussioner som förs kring 

den litteratur man läser i skolan. 

 Tesfahuney (1999) målar upp en bild av hur man kan forma en skola som inte 

präglas av att vara en monokultur. Han menar att sättet man kan göra detta på består 

av två huvudspår men att det även måste ske på fler områden samtidigt. Skolan 

ensam kommer inte kunna göra en så omfattande förändring. Skolan kan i bästa fall 

utgöra ”ett viktigt instrument” (Tesfahuney 1999:80) i förändringen från ett 

monokulturellt samhälle, som han vill kalla dagens samhälle, till ett samhälle bortom 

det monokulturella.   

Det ena huvudspåret innebär en dekonstruktion av upplysningens idéer och regler 

eftersom den västerländska världsbilden samt utbildningssystemet till stor del bygger 

på upplysningens rättesnören. Något som Said även påpekar i Orientalism (1993). 

Med Upplysningens rättesnören menar Tesfahuney (1999:66, 77-80) att världsbilden 

och även utbildningssystemet är uppbyggt på en europeisk, vit, manlig, medelklass 

som norm och att Upplysningens idéer på många sätt var ett exkluderande projekt. 

Det andra spåret handlar om att fokusera på andra sätt att bygga relationer till 

människor runt om i världen. När det gäller utbildningssystemet handlar det då om 

att finna fler sätt att ta till sig kunskap som redan existerar men som har fått stå 

tillbaka till förmån för den hegemoni som baseras på upplysningens tankar. 

Tesfahuney (1999:77-80) menar att rörelser som veganism, djuraktivism och 



 

 
 

miljörörelser likväl som feministiska, antirasistiska och postkoloniala kamper kan 

bidra som viktiga begynnelsepunkter för att skapa ett utbildningssystem bortom det 

monokulturella. 

Tesfahuney (1999:79)skriver vidare att viktiga inslag i skapandet av en utbildning 

bortom den monokulturella är att ”utgå från en filosofi som ser och synliggör likheter, 

länkar, influenser och ömsesidigheten mellan människor och kulturer, och som 

undviker att skapa skillnader, skiljelinjer eller att separera fenomen från varandra. 

Ett annat viktigt inslag skulle vara att behov och inte vinst bestämmer 

utgångspunkten eller målet för utbildningen samt att miljön, hälsan och livet på 

jorden premieras i stället för den rådande rövar-och-utnyttjande-filosofin”.  

Tesfahuney (1999:79) fortsätter med att man måste gå vidare från det 

exkluderande utbildningssystem vi har idag och i stället satsa på ett bemyndigande 

av människor och på det sättet omöjliggöra de drag i utbildningen som är rasistiska, 

exkluderande, sexistiska och elitistiska. Man borde utgå från behoven hos alla 

människor i stället för individen och dessutom se till att alla elever får möjligheten att 

finna sig själva och identifiera sig med undervisningen. Han menar att det skulle 

skapa en ”grundläggande öppenhet inför olika perspektiv” samt att det skulle leda till 

en mer inkluderande undervisning som skulle ”kännetecknas av jämlikhet, rättvisa 

och en verklig universalism, där vishet, ömsesidigt erkännande och ’human economy 

of affections’ råder”. 



 

 
 

4 Analys 
Den här delen inleds med en diskussion av läroplanen, kursmålen, de nya 

ämnesmålen i förhållande till ett internationellt perspektiv. Därefter presenterar jag 

de valda läromedlen, deras upplägg och hur stor del som tar upp utomvästerländsk 

litteratur. Sedan följer mina analyser av de tre läromedlen tillsammans utifrån ett 

postkolonialt perspektiv. 

4.1 Läroplanen, kursmålen, de nya 
ämnesmålen och det internationella 
perspektivet  
I Skolverkets informationsfilm Tydligare mer ändamålsenliga styrdokument, del 3 

(http://www.skolverket.se/sb/d/4296/a/22824 Tid:00.29-00.43) säger Cecilia 

Sandberg som deltar i filmen i egenskap av Projektledare för gymnasiereformen att 

”den gamla läroplanen, Lpf 94. Den ligger fast i den här reformen.” 

(http://www.skolverket.se/sb/d/4296/a/22824 Tid:00.29-00.43) och menar då att 

regeringen som fastställer läroplanen inte har sagt något om att revidera läroplanen 

för gymnasieskolan från 1994. Det gör att formuleringen ”[e]tt internationellt 

perspektiv i undervisningen […] för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och för att förbereda eleverna 

för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser.” 

(Skolverket 1994:5) kommer att gälla under flera år framöver. 

I Lpf 94 står det även att  

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

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 

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

som har både möjlighet och skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar 

där.[…] Skolan skall bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och 

innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och 

ytterst det globala. Skolan skall även sträva mot att varje elev […] förstår och 

respekterar andra folk och kulturer 

(Skolverket 1994:3-4, 12) 

Detta medför att man som svensklärare har en skyldighet att lyfta fram även 

utomvästerländsk litteratur i sin undervisning i alla kurser på ett sådant sätt att man 

http://www.skolverket.se/sb/d/4296/a/22824


 

 
 

kan skapa förståelse för andra folk och delar av världen. Litteratur som är 

representativ, inte bara med utgångspunkt från vår världsuppfattning. Utgår man 

endast från västvärldens världsuppfattning tar man inte tillvara på den kulturella 

mångfald resten av världen har att erbjuda. 

Ska man dessutom visa vägen för ett identitetsskapande hos eleverna måste man 

även utgå från elevens eget ursprung, svenskt som ickesvenskt. Det motiverar 

ytterligare till att lyfta in och anpassa litteraturhistorien till den mångfald som finns i 

klassrummet och se hela världens litteraturarv och strömningar. 

I kursplanen för svenska B (Skolverket SV1202 2000) står det att ”[e]leven skall 

kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer 

[…] [och] ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och 

internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och 

epoker”. 

Denna kursplan pekar på att det är viktigt att i svenskundervisningen lyfta in 

andra kulturer och att centrala internationella verk ska innefattas i undervisningen. 

Det framgår inte i vilket syfte detta ska göras eller vad som menas med centrala verk. 

Detta kan vara förvirrande om de inte studeras ihop med Lpf 94 och sätts in i ett 

bredare sammanhang. 

I de nya ämnesmålen för ämnet svenska (Utbildningsdepartementet 2010) står 

det i ämnets syfte att ”Undervisningen ska […] 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.” (Utbildningsdepartementet 2010:248). Det står 

även att ”Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla […] [k]unskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk 

och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang” och ” [f]örmåga 

att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika […] kulturer […] 

samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.” 

(Utbildningsdepartementet 2010:249). 

Att man i de nya ämnesmålen för svenskämnet i gymnasieskolan har lagt till att 

eleven även ska utveckla förmågan att ha en insikt i andra människors 

föreställningsvärldar, livsvillkor och erfarenheter är en generell öppning för den 

andre i litteraturundervisningen. Denne andre kan till exempel vara av annan sexuell 

läggning, härkomst, kön, funktionshinder eller ålder.  



 

 
 

Om man vill kan det innebära att läsa om hur människor utanför västvärlden 

uppfattar eller har uppfattat sin vardag, hur de lever och vad de tror på, perspektiv 

som inte förmedlas genom västerländska ögon. Det är viktigt för att skapa förståelse 

och genom detta skapa självinsikt i egenskap av världsmedborgare.  

Västerlänningars redogörelser av ickevästerlänningars liv blir lätt en 

generalisering, eftersom, som Said skriver i Orientalism (1993), ”[v]ästerlandet är 

aktören, Orienten är den passiva motspelaren. Västerlandet är betraktaren, domaren 

och juryn angående allt som rör orientalernas och Orientens beteende.” (Said 

1993:110) och att man som västerlänning har en förmåga ”att [i] varje iakttagbar 

detalj göra en generalisering en oföränderlig lag om orientalens natur, temperament, 

mentalitet, vanor eller typ” (Said 1993:87).  

Man kan då ställa sig frågan om man ska undervisa eleverna om olika kulturer för 

att nå fram till en kulturell respekt eller om det på ett sätt motverkar sitt syfte. För att 

skapa en kulturell respekt och förståelse bör man enligt Feinberg (1999:15) inte 

”undervisa om några specifika kulturer; vi skulle bara behöva undervisa om 

nödvändigheten av att respektera individuella val”, vilket kan förflytta diskursens 

fokus från vi och dem till att handla om individer och individers olikheter och viljor. 

4.1.1 Presentation av Den levande litteraturen 
I innehållsförteckningen delar Jansson (2004) upp litteraturhistorien efter en 

traditionell historieskrivning ”Antiken”, ”Europas medeltid”, ”Renässans och 

klassicism”, ”Upplysningen”, ”Romantiken”, ”Realism och naturalism”, ”Norden efter 

1830”, ”Omvälvningarnas decennier”, ”Manligt, kvinnligt, jämlikt”, ”Efterkrigstid” 

och ”I vår tid”. 

När jag undersöker vilka utomvästerländska författare som författaren tar upp 

hittar jag under rubriken ”Efterkrigstid, Några internationella författare” den 

colombianske författaren Gabriel García Márques, den turkiska författaren Yasar 

Kemal och nigerianske författaren Wole Soyinka. Jag finner även under ”I vår tid, 

Samtida berättare” två författare som härstammar ur det engelska imperiet, Indien, 

och kan ses som utomvästerländska författare, trinidadiern V S Naipaul och 

bombasinen Salman Rushdie och där upphör listan med vad som kan kallas 

utomvästerländsk litteratur. 

Huruvida Rushdie och Naipaul kan ses som utomvästerländska författare är en 

komplicerad diskussion. De är uppväxta i brittiska kolonier och är numer brittiska 



 

 
 

medborgare och skriver på engelska. De bör då räknas, med hänvisning till en av mig 

tidigare författad uppsats Vem vill ha mig som svensk. En problematisering av 

begreppet invandraförfattare (Josefin Valham 2010) till det västerländska 

litteraturarvet. 

Läroboken är på sammanlagt 389 sidor exklusive registren i slutet. 

Fyra sidor ägnas åt författarna Gabriel García Márques, Yasar Kemal och Wole 

Soyinka (346-347, 349-351, 353-354). 

Tre sidor ägnas åt författarna V S Naipaul och Salman Rushdie (373-376). 

En västerländsk författare under samma rubriker får ungefär samma utrymme. 

Exempelvis får Stephen King en och en halv sida under rubriken ”Efterkrigstid, Några 

internationella författare” och Henning Mankell får under rubriken ”I vår tid, 

Samtida berättare” två sidor. 

4.1.2 Presentation av Svenska timmar 
I innehållsförteckningen har Skoglund (1991) delat in boken efter en traditionell 

historieskrivning med många kapitel: ”Varför litteraturhistoria”, ”Bibelns 

berättelser”, ”Antikens Grekland”, ”Antikens Rom”, ”Medletiden”, ”Nordisk forntid 

och medeltid”, ”Från renässans till franskklassicism”, ”Svensk litteratur 1500-1700”, 

”Upplysningen”, ”Svensk 1700-talslitteratur”, ”Från romantik till realism”, ”Svensk 

1800-talslitteratur”, ”Modernismen”, ”Svensk arbetarlitteratur”, ”Krigens 1900-tal”, 

”Svenska vispoeter”, ”Ungdomsuppror och kvinnorörelser”, ”Från Fogelström till 

Gardell”, ”Populärkultur” och ”Ännu fler böcker”. 

De utomvästerländska författare Skoglund (1991) omnämner i sin 

litteraturhistoria är profeten Muhammad (1991:46) under rubriken ”Medeltiden, 

Arabisk kulturblomstring”, Salman Rushdie (1991:235) under rubriken ”Från 

Fogelström till Gardell, Kerstin Ekman – mord, kvinnohistoria och hundar” och 

Yasser Kemal (1991:268) under rubriken ”Ännu fler böcker”. Skoglund (1991) tar 

även upp Gamla testamentet (1991:8-14) och Tusen och en natt (1991:47).   

Utrymmet dessa författare och texter får är sammanlagt ungefär fyra sidor. 

Läroboken är 269 sidor exklusive registret i slutet. 

Salman Rushdie omnämns med fyra rader i samband med Kerstin Ekmans kritik 

och utträde ur Svenska akademien och Yasser Kemal finns med, på elva rader som ett 

boktips i slutet, med sin bok Låt tistlarna brinna (1970). 



 

 
 

4.1.3 Presentation av Känslan för ord 
I innehållsförteckningen delar Cederholm och Danell (2007) in boken i fem kapitel: 

”Svenskare än Sverige”, ”Din plats på jorden”, ”Mellan sanningar och lögner”, ”Heder 

& samvete” och ”I rörelse”. De har även lagt till ett avsnitt som de kallar ”Handbok”. 

De utomvästerländska författarna nämner är Hafiz Shirazi (2007:59), Haideh 

Daragahi (2007:159), Xiao Rundkrantz (2007:254), Orhan Pamuk (2007:266) och 

Lakdasa Wikkramsinha (2007:357).  

Det är intressant att två av författarna som kan placeras i en utomvästerländsk 

kontext har en nära koppling till Sverige och har valt att skriva sina produktioner i en 

västerländsk miljö. Haideh Daragahi har skrivit texten i Sverige, som exiliranier, i 

Dagens Nyheter. Xiao Rundkrantz är även hon numer boende i Sverige, efter att ha 

flytt från Kina. Det är något jag resonerar mer om i ”Kopplingen till en västerländsk 

världsuppfattning och en västerländsk miljö”. 

Läroboken är 436 sidor exklusive registren i slutet. 

Hafiz Shirazi nämns i en bildtext till en bild av en persisk 1500-talsmålning som 

förekommer i en av hans poesisamlingar under kapitlet ”Svenskare än Sverige”. 

Haideh Daragahis textutdrag får fyra sidor under rubriken ”Mellan sanningar och 

lögner”, Xiao Rundkrantzs textutdrag under rubriken ”Heder och samvete” omfattar 

drygt sex sidor. Orhan Pamuks textutdrag tar lite drygt en sida i anspråk, även den 

under rubriken ”Heder och samvete” och Lakdasa Wikkramsinhas dikt får en 

fjärdedels sida under rubriken ”I rörelse”. 

Andra textutdrag av västerländska författare är också av varierande längd 

exempelvis får HC Andersens textutdrag en och en halv sida (2007:175), Lina 

Einhorns textutdrag tre sidor (2007:272) och Prosper Mérimées textutdrag är 13 

sidor långt med insprängda frågor och två bilder. Något som är gemensamt för alla 

författarna är att de presenteras enbart med någon eller några rader inför eller efter 

ett textavsnitt. 

4.2 Förord och inledning 
I förordet till Den levande litteraturen (Jansson 2004) framgår det att läromedlet är 

tänkt för gymnasieskolans A- och B-kurser i svenska.  

Författaren skriver även att levande litteratur har vuxit fram genom behovet att 

förstå sin olycka och lycka och att kunna orientera sig i sin tillvaro. 



 

 
 

Han visar hur man kan förhålla sig till boken i heterogena klasser med 

fördjupningar och olika arbetsmetoder och menar att man kan arbeta tematiskt och 

ge vetgiriga elever extra fördjupningar. Han påpekar även att läromedlet kräver en 

engagerad lärare och att läromedlet ska ge ett mer personligt tilltal. 

I Svenska timmar, litteraturen (Skoglund 1991:6-7) finns det inget förord men en 

inledning riktad till eleverna, ”Varför litteraturhistoria”, som introducerar 

litteraturhistoria som ämne.  

Skoglund (1991) ger en kort beskrivning av att berättandet alltid har funnits, att 

skriften är något som gör att vi ”kan ta del av våra föregångares tankar och fantasier” 

och att de flesta författarna som omnämns i litteraturhistorien är de som vågade 

”sprida annorlunda tankar”. Han uttrycker även att det fria ordet också är något som 

”vår del av världen” endast har kunnat använda under ett par hundra år. Han 

avslutar inledningen med att poängtera att läsning är förknippad med lust och 

känslor, snarare än med kunskap. 

Känslan för ord (Cederholm & Danell 2007) har inget förord eller någon 

inledning, utan börjar med innehållsförteckningen och sedan första kapitlet. Däremot 

framgår det på omslaget att det är en bok som är till för svenska B och i 

baksidestexten uppmanas studenten ” att ta reda på vart du är på väg, men också 

varifrån du, din tanke och dit språk en gång kom.[…] Svenska B är en jättechans att 

forma en egen världsbild på ett eget språk.”.   

Jag anser att den baksidestexten riktar sig till en homogent svensk elevgrupp i och 

med att denna bok uttrycker att elevens världsbild ska bildas, med hjälp av denna bok 

som är skriven på svenska, på elevens eget språk.    

4.3 Att representera en hel kontinent 
Under rubriken ”Några internationella författare” finner man rubriken ”Soyinka: 

Afrikas röst” vilket genast för tankarna till att en författare får representera en hel 

kontinent (Jansson 2004:343-356). Det är ganska typiskt utifrån ett västerländskt 

perspektiv, att generalisera och göra en röst till allas röst när det gäller österlandet, 

de andra (Said 1993:87). 

De andra rubrikerna under ”Några internationella författare” är: ”Ray Bradbury: 

rädslan för framtiden”, ”Golding: den bräckliga civilisationen”, ”Yasar Kemal: det är 

rätt att göra uppror”, ”Stephen King: den trygga skräcken”, ”Márques och den 

magiska realismen”, ”Alexander Solsjenitsyn”, ”Tolkien: fantasygenrens skapare” och 



 

 
 

”Herbjørg Wassmo”. Inga av dessa gör anspråk på att kunna representera en hel 

kontinent. Däremot gör de anspråk på att som Tolkien vara grundare till en genre, 

eller vara sammankopplade med en genre eller ett visst tema. Vissa presenteras 

endast med sitt namn. 

Soyinka får på flera sätt i texten representera Afrikas kontinent. När han 

tilldelades nobelpriset 1986 ansåg man att hela Afrika tilldelades detta pris. Soyinka 

anses ha fångat ”det säregna och tragiska” i den situation som inte bara Nigeria, utan 

hela kontinenten är i. Det är som Said (1993:109-110) skriver om 

demokratirörelsernas och avkolonialiseringarnas framfart i orienten, vars länders 

situationer anses vara en ”förolämpning mot de västliga demokratierna” (Said 

1993:109) och en reaktion på det som hänt i väst. Man har inte en tanke på att dessa 

länder som inte till hör väst kan ha lärt sig av sina kolonisatörer och kan bygga upp 

sina länder på egen hand och har ett självförtroende att göra detta utan västs 

medgivande.  

Soyinka skriver om hur det nya Afrika kolliderar med det traditionella och 

använder ofta det traditionella mytiska från den afrikanska litteraturen och kulturen, 

något som Jansson (2004:353) menar är det bästa med Soyinka: ”det blir som att 

träda in i något som liknar en fantasivärld”. Jag frågar mig då genast hur en afrikan 

ser på sin kultur och de gamla religiösa föreställningarna. Är det en fantasivärld mer 

än de i det gamla testamentet? Eller är det något man fortfarande lever efter och som 

grundar ens tankar och värderingar? Det är också något som Said (1993:122) tar upp 

som ett typiskt drag inom orientalismen, att ta upp en persons ”speciella andliga 

bakgrund”. 

Det faktum att Soyinka har fått en kristen västerländsk uppväxt och skolning, som 

man i läromedlet förknippar med orden ”bildat, kristet, öppet och gästfritt” (Jansson 

2004:353) i motsats till det omgivande samhället som beskrivs som ”den urgamla 

afrikanska föreställningsvärlden med naturväsen och skräckinjagande gudar” 

(Jansson 2004:353) utgör inget hinder för att låta honom representera hela den 

afrikanska kontinenten trots att han enligt uppväxttraditionen förmodligen är mer av 

en västerlänning i sitt sätt att se på omvärlden.  

Här kan man tydligt se ett exempel på det som Tesfahuney (1999:72) skriver i sin 

artikel jag nämnde ovan i Utbildning och demokrati om hur diskurserna i läromedel, 

underhåller synen på vi och dem genom att västerlandet sammankopplas med 



 

 
 

positiva egenskaper och övriga med ”motsvarande negation”. Även Said (1993:72-73) 

talar om detta. 

Vidare presenteras Soyinkas författarskap som en skildrare av hur Nigeria 

förfaller både ”moraliskt och fysiskt” när landets nya korrupta ledning samarbetar 

med kolonialisterna, vilket måste ses som något lokalt nigerianskt.  

Även Márques får med sin roman Hundra år av ensamhet (1967) representera en 

hel kontinent. Rubriken Macondo – modell för en kontinent. Dessutom menar 

Jansson (2004:350-351) att boken har lästs, både av latinamerikaner och andra, som 

”en lektion i latinamerikansk historia” och den har därför fått en enorm 

genomslagskraft.  

4.4 ”Invandrarens val” 
Jansson (2004:373) placerar Naipaul och Rushdie under en rubrik han har döpt till 

”Naipaul och Rushdie: Invandrarens val”, vilket kan tolkas på flera sätt. Det kan 

handla om vilka val man kan göra som invandrare i ett land eller att man som 

invandrare ska läsa Naipaul och Rushdie. 

Oavsett tolkning anser jag att det är bekymmersamt. För det första är invandrare, 

för det handlar om alla som inte är födda i Sverige, väldigt olika. De kan vara födda i 

västvärlden, likaväl som någon annanstans i världen och är därför svåra att klumpa 

ihop som likar, med ordet invandrare.  

Man kan också fråga sig om dessa två författare, Naipaul och Rushdie, lämpar sig 

bättre för invandrare än för svenska ungdomar. Finns det något man måste förstå 

som invandrad som man inte måste förstå som svenskfödd? 

Rubriken gör en tydlig uppdelning av människor i vi och dem, nämligen vi som 

har privilegiet att ha bott i samma land, exempelvis Sverige, och de som av olika 

anledningar har lämnat sitt land. 

Längre ner i texten blir det tydligare var författaren har fått sin rubrik. I avsnittet 

om Naipaul skriver Jansson (2004:374) att Naipaul genom sin livshistoria har skapat 

temat ”invandrarens hemlöshet i världen” i sitt författarskap, ett tema som säger att 

det aldrig går att komma hem igen. Det man en gång har lämnat har utvecklats till 

något annat, liksom en själv. Invandraren har hos Naipaul blivit hemlös till skillnad 

från Rushdies beskrivning av invandrarens situation. Han ser ”de frigörande 

möjligheterna i situationen” (Jansson 2004:376) och att man kan bygga på sin 

identitet, bli hemrik. Rushdie menar att valet att bygga på sin identitet, i stället för att 



 

 
 

göra sig själv hemlös, gör hela skillnaden i integrationen i ett nytt samhälle. Han 

pekar på ett val man som invandrare till ett nytt land måste göra. 

Då återstår min fråga jag ställde i början av detta avsnitt. Är det här ett avsnitt i 

boken som är avsett för invandrade elever för att de ska fundera på vilket val de vill 

göra i livet för att integreras i det svenska samhället på bästa sätt? Så att säga ett tips 

till invandraren om val av livsåskådning.  

4.5 Nobelpriset, en väg in i litteraturhistorien 
Nobelpriset i litteratur utses varje år av Svenska akademien och delas ut på Alfred 

Nobels dödsdag. Prissumman är idag 10 miljoner kronor och det har delats ut sedan 

1901 och är därför ett mycket prestigefyllt pris. Det delas ut av en litterär elit ifrån 

väst och lyfter in författare i den litterära kanon läromedelsförfattarna har valt 

(Nationalencyklopedin http://www.ne.se/nobelpris). 

Soyinka fick nobelpriset i litteratur 1986, vilket kan ses motivera just hans plats i 

litteraturhistorien. Jansson (2004:353) skriver att i och med Soyinkas Nobelpris fick 

en hel kontinent sitt erkännande och att han var ett naturligt val eftersom han skriver 

på engelska och därför har många läsare. 

Márques fick nobelpriset i litteratur 1982, Naipaul fick Nobelpriset i litteratur 

2001 och Orhan Pamuk är en författare som fick priset 2006 de har därmed 

legitimerat sin plats i litteraturhistorien (Jansson 2004:349, 375, Cederholm & 

Danell 2007:266). 

Kemal har inte fått nobelpriset i litteratur men Jansson (2004:346) påpekar att 

han ”räknas till de författare som utan vidare vore värda ett nobelpris i litteratur.” 

och att han är Turkiets, under 1900-talet, största författare som är översatt till 40 

olika språk. 

4.6 Exil, fängelse och uppror som väg in i 
litteraturhistorien 
Den litterära kanon som läromedelsförfattarna har valt när det gäller 

utomvästerländska författare präglas av en kamp mot och opinionsyttringar mot 

diktaturer och regimers hårda regelverk. Opinionsyttringar som är starkt influerade 

av västvärldens värderingar. 

Rushdie har sedan 1989, då Irans prästerskap dömde honom till döden för sin bok 

Satansverserna, levt under jord. I den boken hyllar han det som uppstår när västs 

http://www.ne.se/nobelpris


 

 
 

och östs kulturer, raser och livsvärldar blandas. Det ord Jansson (2004:376) 

använder om dessa blandningar är ”bastardiska”, vilket är ett ord med starkt negativ 

laddning, som antyder att de som kommer av denna blandning är en mänsklig avart, 

inte önskad och mindre värd. Det går stick i stäv med vad Rushdie själv menar men 

hand i hand med vad det Iranska prästerskapet och andra raspuritaner tidigare i 

historien har förespråkat. 

Det var även på grund kritiken av ”visioner om ’det rena’”, när det gäller läror, 

raser, klasser, som Rushdie dömdes till döden. Detta omnämns även i Svenska 

timmar (Skoglund 1991:235) i kapitlet ”Kerstin Ekman – mord, kvinnohistoria och 

hundar”. Där Skoglund skriver att Svenska akademiens otillräckliga protester mot 

den iranska regimens mordhot mot Rushdie ledde till hennes utträde ur Svenska 

akademien 1989.   

Även Kemal har haft problem med rättvisan i sitt hemland. Han flyttade till 

Istanbul och arbetade som journalist och författare och skrev texter som opponerade 

mot den militärdiktatur som ledde landet och hamnade därför i fängelse (Jansson 

2004:346, 376).  

1995 anklagades han även ”för att ha tagit förföljda kurder i försvar” (Jansson 

2004:347) men dömdes endast till en villkorlig dom. Kemals tistelserie är skriven 

med en uppmaning till det fattiga folket i Turkiet, om att det är möjligt och rätt att 

göra uppror och att det lönar sig. Detta har lett till att godsherrarna i Kemals 

hemtrakter har känt sig så hotade, att de har ordnat offentliga bokbål på hela 

tistelserien (Jansson 2004:346-347, 376). 

I ett utdrag ur DN som Cederholm och Danell (2007:159-163) har med, skriver 

den irakiska kulturdebattören Haideh Daragahi om en kvinna som kallas 

Ghorratulein, ögats ljus. Ghorratulein, eller Fatemeh Baraghani som hon egentligen 

hette, levde för 150 år sedan i Iran och var den första kvinnan som tog av sig sin slöja 

offentligt i den arabiska världen. För detta och för sin roll i en muslimsk 

reformrörelse blev hon mördad vid 36 års ålder. 

Cederholm och Danell (2007:159) skriver ”Har du inte hört talas om henne? Gissa 

varför!”. Författaren vill med detta peka på att det är ett oerhört svårt och stort steg 

att bryta med den världsbild och religion som finns i den kultur man lever i. 

Även Haideh Daragahi är en kvinna som har flytt sitt land. Hon var 

universitetslektor vid universitet i Teheran och politiskt aktiv och när revolutionen 

kom flydde hon och kom till Sverige 1984. Dessa typer av öden brukar garantera en 



 

 
 

plats i litteraturhistorien (Blomqvist http://www.womansrights.org/doc/ 

haideh_humanisten.pdf, Årtal saknas:1). 

 

4.7 Kopplingen till västerländsk 
världsuppfattning och en västerländsk miljö 
Läromedelsförfattarna väljer företrädelsevis författare med en nära relation till 

västvärlden. Det gäller både författare som har levt i exil i väst eller har en västligt 

präglad uppväxt. En del av författarna har bott eller bor till och med i Sverige. 

Kopplingen till västvärlden kan därför ses som någonting privilegierande. 

Kemal tvingades under 1980-talet att gå i landsflykt och spenderade då en tid i 

Sverige, vilket gör att han har en stark koppling till inte bara västvärlden, utan även 

Sverige. Jansson (2004:346-347) gör även en liknelse mellan en av Kemals 

huvudkaraktärer i Låt tistlarna brinna (1970) och Robin Hood som tar från de rika 

och ger till de fattiga. Det är en koppling som lyfter in karaktären i en västerländsk 

kontext. Precis som Said (1993:72-73) påpekar så har man genom att lyfta in 

karaktären i en västerländsk kontext västvärlden som utgångspunkt för diskussionen 

och man ser på texten genom västerländska ögon. På detta sätt förstärker man 

skillnaderna mellan öst och väst trots att man pekar ut något gemensamt.  

Jansson (2004:349) påstår i avsnittet om Márques att kulturen i Latinamerika 

främst är spansk och att författarna i regionen har fört in indianska föreställningar i 

sina verk. Ett land blir självfallet färgat av den kolonialmakt som hållit ett grepp om 

det men blandningen av dessa kulturer kan även ses som en typisk latinamerikansk 

företeelse. Kulturen är därför latinamerikansk. Åter igen skapar författaren 

västvärlden som måttstock och menar att det är väst som är grunden till den 

litteratur som skrivs i Latinamerika (Said 1993:72-73). 

Jansson (2004:349) skriver också att de indianska föreställningar som de 

latinamerikanska författarna blandar in i litteraturen är ”en förening av fantasi och 

realism”, där realismen är spansk och fantasin, de ”sagoliknande inslagen”, är den 

indianska befolkningens föreställningar om världen. I och med det skapar Jansson en 

bild av att den utomeuropeiska världsuppfattningen är ren fantasi och västvärldens 

bild av världen är den sanningsenliga, realistiska. Både Said (1993:72-73) och 

Tesfahuney (1999:72) skriver om hur dessa språkliga motsatspar lyfter upp väst som 

utgångspunkten, den positiva förebilden och öst, eller de andra som motsatsen.  

http://www.womansrights.org/doc/%20haideh_humanisten.pdf,%20Årtal%20saknas:1
http://www.womansrights.org/doc/%20haideh_humanisten.pdf,%20Årtal%20saknas:1


 

 
 

När Jansson (2004:373) skriver om Naipaul och Rushdie uttrycker han att 

världen genom medier, populärkultur och sammanvävda ekonomier har blivit mindre 

och att allt fler människor flyttar till världsekonomins centrum, Europa och USA, gör 

han väst till världens medelpunkt både kulturellt och ekonomiskt. Med tanke på det 

ekonomiska läget idag är det en bild som inte stämmer och det fanns även tecken på 

att det inte var en självklar världsbild ens för sju år sedan (Said 1993:285-286).  

Både Rushdie och Naipaul har starka kopplingar till västvärlden. De är båda 

uppväxta i delar av det gamla brittiska imperiet i Indien och skriver båda två på 

engelska och är brittiska medborgare. Rushdie kommer från Bombay, som beskrivs 

som ”Indiens mest kosmopolitiska och västerländskt påverkade stad.” (Jansson 

2004:376). Han beskrivs som en ”storstadsgrabb [som är] full av intryck från den 

stora vida världen” (Jansson 2004:376) och har gått i engelsk internatskola som gav 

honom en rak väg upp till samhällets elit. Jansson (2004:376) beskriver hans 

uppväxt med ord som ”möjligheten att vidga sin identitet, att uppfinna sig själv på 

nytt”.  

På denna punkt skiljer sig Naipaul och Rushdie åt, då Naipaul växte upp som 

exilindier i Västindien med endast en generation mellan honom och sina 

plantagearbetande förfäder, ”en bondpojke” (Jansson 2004:374), som ”lyckas plugga 

sig till ett stipendium” (Jansson 2004:374) och gör sig en karriär i England som 

författare.  

Orden som används i dessa beskrivningar av Rushdie och Naipaul står i kontrast 

till varandra, storstadsgrabb/bondpojke, stora vida världen/den karibiska 

fattigdomen, internatskola/lyckas plugga till sig ett stipendium. Användandet av 

ordet lyckas känns i detta sammanhang inte heller särskilt positivt, mer som tur än 

ett bevis på intelligens. Jag anser att Naipaul om något har fått möjligheten att vidga 

sin identitet och uppfinna sig själv på nytt med tanke på den resa hans uppväxt bjöd 

honom på. Rushdies väg uppfattar jag som ganska likartad hela vägen, priviligierad 

västerlänning. Återigen kan man koppla detta till det som Tesfahuney (1999:72) och 

Said (1993:72-73) skriver om att de andra beskrivs med motsvarande negation i 

jämförelse med de som har en härkomst mer lik den västerländska. 

Skoglund (1991:47) skriver att verket Tusen och en natt (Alf laila wa laila på 

arabiska) blev känt i Europa under 1700-talet och har med sina bitvis pornografiska 

inslag befäst en del ”fördomar om det njutningslystna Österlandet”. Att han använder 

ordet fördomar visar att han förhåller sig kritisk till myten om ”det njutningslystna 



 

 
 

Österlandet” (Skoglund 1991:47). Han påpekar även att dessa stycken har censurerats 

av översättare genom tiderna. Said (1993:163) ger exempel på personer som har varit 

med och skapat myten om orientalen som av värmen hetsas till ”omåttlighet i 

sensuella njutningar” och andra sexuella beskrivningar (Said 1993).  

Cederholm och Danell (2007:59) har en stor bild av en 1500-tals målning ur en 

poesisamling av Hafiz Shirazi, som finns med för att visa hur persiskans ”intressanta 

krumelurer” ser ut, som en karaktär i Marjaneh Bakhitaris roman Kalla det vad fan 

du vill (2005) säger. Bilden är alltså i anslutning till ett utdrag ur hennes roman och 

omnämns inte i egenskap av en av Persiens mest kända poeter.  

Vidare berättar Cederholm och Danell i Känslan för ord (2007) om det antika 

litteraturarvet som efter Roms fall fanns kvar men som Västeuropa inte hade tillgång 

till eftersom väst och öst inte hade de bästa relationerna under medeltiden, bland 

annat på grund av religionsmotsättningar. Han berättar även om hur kultur i 

fredstider har kommit in i väst i vågor och intresset för den österländska kulturen och 

antiken har blommat upp och medeltiden gick över i renässansen. Författarna har 

hela tiden väst som utgångspunkt i berättandet och den arabiska kulturen ”började 

smyga in i Västeuropa” (Cederholm & Danell 2007:121). 

  Xiao Rundkrantz är en kinesisk åklagare som har flyttat till Sverige och skrivit en 

bok om sina erfarenheter som åklagare i Kina, erfarenheter som fick henne att vilja 

bryta upp och lämna landet. Cederholm och Danell (2007:254-260) har med ett 

utdrag ur hennes roman Röd åklagare (2006) som skildrar hennes första avrättning. 

Frågorna som ställs i samband med textutdraget är fokuserade på vad som är rätt och 

fel, precis som kapitlet antyder ”Heder och samvete”. 

Pamuk finns med i Känslan för ord (Cederholm & Danell 2007:265-267) där ett 

utdrag ur Snö (2002) är med. I presentationen av detta textutdrag skriver Cederholm 

och Danell på ett mycket neutralt sätt vilket gör att man får en känsla av att romanen 

skulle kunna utspela sig var som helst i världen även om det står att den utspelar sig i 

Batman i Turkiet.  

I avsnittet ”I rörelse, På gränsen till litteraturhistoria” skriver Cederholm och 

Danell (2007:357) om hur väst ser på utveckling ur ett postkolonialt perspektiv och 

jämför det med hur de som vi definierar som utvecklingsländer ser på det samma. 

Han har här plockat ut en dikt av Lakdasa Wikkramsina, en srilankesisk författare, 

som heter Tala inte med mig om Matisse. Cederholm och Danell (2007:358) 

understryker här hur kolonialmakterna har ”burit sig åt mot Tredje världens 



 

 
 

människor och hur oförstående västerlänningarna var under lång tid gentemot den 

kultur de mötte i andra världsdelar.” och ger med dikten ett tydligt exempel på hur 

detta kan uttrycka sig i litteraturen. Även frågorna som hör till dikten är ställda på ett 

sådant sätt att eleverna bli medvetna om den påverkan på människor runt om i 

världen och de känslor kolonialmakterna har skapat och fortfarande frambringar.   



 

 
 

5 Sammanfattning och avslutning 
För egen del anser jag inte som Lahdenperä (1999:52) att forskning kring 

”ämnesövergripande och ämnesspecifika mångkulturella och interkulturella innehåll 

i undervisningen och arbetssätt i skolan” bör arbetas fram för multietniska eller 

mångkulturella skolor specifikt utan som något som bör genomsyra även de 

monoetniska skolorna. Jag anser att det är minst lika viktigt att även i skolor med 

bara eller nästan bara etniska svenskar tänka på att dessa elever också bor i en 

globaliserad värld och utanför skolan kommer att komma i kontakt med eller är i 

kontakt med människor från många olika delar av världen dagligen. Det handlar inte 

om dem. Det handlar om oss i Sverige, allihop. 

Det är viktigt inte minst för, som det är formulerat i läroplanen, ”att kunna se den 

egna verkligheten i ett globalt sammanhang, skapa internationell solidaritet och för 

att förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och 

kulturgränser” (Skolverket 1994:5). För att lyckas med det bör eleverna även få 

möjligheten att se saker ur ett annat perspektiv än ett västerländskt. Det är genom 

andra perspektiv på verkligheten som man skapar förståelse och respekt för hur olika 

individer i olika kulturer väljer att leva. Det är vi som lärare som ska få eleverna att 

förstå och bli stärkta av det den kulturella mångfalden ger. Det är lärarna som måste 

visa vägen i skolans värld och flytta diskursens fokus, som Feinberg (1999) menar, 

från vi och dem till individer med olika livsval. 

Jag anser att Känslan för ord (Cederholm & Danell 2007) är det läromedel som 

gör minst skillnad på vi och dem genom att skapa andra utgångspunkter i 

diskussionen kring litteratur på det sätt Tesfahuney (1999) ger uttryck för. I Känslan 

för ord (Cederholm & Danell 2007) har man till exempel i avsnittet om Pamuk inte 

utgått från författarens identitet utan i stället fokuserat på vad författaren vill säga 

med det textutdrag man har valt, oavsett kulturell bakgrund. Man har lagt hela 

fokusen på litteraturen i stället för personen bakom den. 

Detta är en fördel med att lägga upp teman i ett läromedel. Det är lättare att utgå 

från en frågeställning och diskutera verk från olika tider och kulturer och däri se fler 

likheter än om man lägger upp litteraturen i en kronologisk historisk ordning där 

kulturyttringar automatiskt sätts in i ett samhällshistoriskt perspektiv skrivet utifrån 

ett traditionellt västerländskt synsätt. 



 

 
 

Det finns även fördelar med att läromedlen skrivs i en kronologisk historisk 

ordning, eftersom detta skapar en annan känsla för progressionen i litteraturen och 

idéhistorien tillsammans men då krävs en oerhörd försiktighet för att inte återskapa 

och vidmakthålla synen på västvärlden som överlägsen. Det tror jag man kan lyckas 

med om man ser litteraturhistorien som global och skapar en bredare allomfattande 

historieskrivning, där västvärlden inte är utgångspunkten. Som Tesfahuney (1999:79) 

skriver, kan man inte separera fenomen från varandra utan i stället se likheter och 

”influenser mellan kulturer”.  

Så som jag ser det är det ingen av läromedelsförfattarna som riktigt lyckas med 

det. En bidragande orsak kan vara att de har givit den utomvästerländska litteraturen 

i genomsnitt 0,02 % av läromedlens totala omfång. Med ett sådant marginellt 

utrymme finns inte möjligheten att lyfta upp globala influenser eller ge de 

utomvästerländska verken en chans att berika undervisningen på ett sådant sätt att 

eleverna kan ta del av olika sätt att uttrycka sig i litterär bemärkelse. 

Både Den levande litteraturen (Jansson 2004) och Känslan för ord (Cederholm & 

Danell 2007) uttrycker i förordet och baksidestexten att syftet med undervisningen i 

samband med deras läromedel är att hjälpa eleverna att ”få en identitet” (Skolverket 

1994:4) som skolverket uttrycker det. Skoglund (1991) däremot har lagt fokus på 

läslusten och en förståelse för litteraturens historiska betydelser, vilket också 

sammanfaller med vad som står i Lpf 94. 

I avsnittet Att representera en hel kontinent har jag analyserat det som sägs om 

Soyinka och Márques och anser att det är ganska märkligt att framförallt Soyinka får 

rollen att representera den afrikanska litteraturen i Den levande litteraturen 

(Jansson 2004). För det första får en författare representera alla författare på hela 

kontinenten, vilket i sig är en grov generalisering av hela kontinentens litteratur. Det 

man gör är att skapa en bild av hur en afrikan skriver och målar upp tydliga 

skiljelinjer mellan vi och dem. Att man dessutom anser att hans nobelpris var ett 

nobelpris till hela den afrikanska kontinenten visar tydligt att man anser att de är lika 

allihop oavsett bakgrund. 

För det andra anser jag att han på grund av sin västerländska uppväxt och 

skolning inte alls kan representera de afrikanska kulturerna. På vilket sätt kan en 

person som sticker ut från mängden representera mängden undrar jag då och mitt 

svar blir – inte alls. Det är tydligt när man ser på de värderingar Jansson (2004) 



 

 
 

menar att Soyinka målar upp när det gäller de gamla religiösa föreställningarna i 

Afrika. De är skräckinjagande och fulla med naturväsen, högst fantasirikt. 

Att Márques får representera hela den sydamerikanska kontinenten är lite lättare 

att förstå men fortfarande bekymmersamt. Han har av både latinamerikaner och 

andra lästs och lyfts till skyarna för sin roman Hundra år av ensamhet (1967) som en 

latinamerikansk historieskildring som har inslag av både indiansk kultur och spansk 

kultur. Jag vill även påstå att denna blandning borde kunna klassas som 

latinamerikansk utan direkt koppling till Spanien. Hur lång tid ska det gå innan före 

detta kolonier har rätt till sina egna uttrycksmedel utan vidare inblandning utav 

västvärldens perspektiv och anspråk på äganderätt i delar av kulturer?  

Även i Márques litteratur framställs de delar som är traditionellt västerländska, 

eller typiskt spanska, som de realistiska och de indianska inslagen som fantasi. 

Återigen är det västvärldens världsuppfattning som är den riktiga, den verkliga, 

medan andra åskådningar hör till sagornas värld. 

Jag menar att man genom att återkommande beskriva andra världsuppfattningar 

som overkliga och fantasipräglade sätter västvärldens livsåskådningar på en 

piedestal. Detta gör det inte lättare att förstå eller se budskapen i andra 

livsåskådningar som de nya ämnesmålen ämnar göra. Till läromedlets försvar måste 

man väl då säga, att detta mål inte fanns i den kursplan som gällde när den skrevs. 

Skillnaden mellan dessa två författare är, att det tydligt framgår att det som sker i 

Márques roman innehåller mycket historiska fakta även om karaktärerna är 

påhittade till skillnad mot Soyinka där denna koppling till historien inte framträder i 

läroboken (Jansson, 2004). Soyinkas romaner är i stället till viss del självbiografiska 

och speglar därför hans egen syn på den afrikanska kulturen med oundvikliga 

influenser från sin västerländska uppväxt. 

Ett nobelpris är ett litterärt erkännande och inte minst ett erkännande utav västs 

litteraturvetare, som placerar författare i litteraturhistorien. Eftersom det är Svenska 

akademien som varje år utser vinnaren till detta pris och medlemmarna i akademien 

är uteslutande svenskar måste man säga att bedömningen görs ur ett västligt 

perspektiv.  

Man kan tydligt se hur kampen mot icke demokratiska regimer och diktaturer är 

något som premieras i litterära framställningar om du har ett österländskt ursprung. 

Nästan hälften av alla de författare som nämns i de tre läroböckerna tillsammans är 

nobelpristagare. De andra är antingen världskända gamla verk som profeten 



 

 
 

Mohammeds Koranen, författaren till Tusen och en natt, eller personer som har 

kämpat mot förtryck, levt i exil eller suttit i fängelse på grund av att de har utnyttjat 

sin mänskliga rättighet, det fria ordet. Undantaget är Orhan Pamuk som tycks ha 

levat ett förhållandevis problemfritt liv. 

Det går hand i hand med läroplanens värdegrund om att försvara demokratiska 

värden men jag anser att det inte är det enda som bör lyftas upp för att få en 

förståelse för de vinster som finns att hämta i den kulturella mångfalden som också 

är något som läroplanen lyfter upp som ett mål med undervisningen. 

I motiveringen till att Soyinka fick nobelpriset har Jansson (2004) även skrivit att 

han var ett naturligt val eftersom han skriver på engelska och på det sättet nått ut till 

många läsare. Jag kan tycka att det är lite märkligt och också diskriminerande för 

författare från den afrikanska kontinenten som skriver på sitt modersmål och därför 

har svårare att bli översatta till ett större språk, som ju engelskan är.  

Jansson (2004) använder ordet ”bastardiska” om den blandning av folk från olika 

kulturer som Rushdie hyllar i sin roman Satansverserna. Det är ett olyckligt ordval 

som får mig att undra om han själv står för det uttrycket eller om han vill understryka 

det Iranska prästerskapets åsikt i blandningen och framhäva den kritik Rushdie fick 

och som tvingade honom i exil på grund av den dödsdom de la på honom.  

Skoglund (1991) tycker jag visar på medvetenhet om en del fördomar som finns 

om Orienten. Han påpekar detta i avsnittet om Tusen och en natt och förklarar att ett 

sådant verk kan befästa fördomar om sexualitet om ett helt geografiskt område. 

För att visa mer av andra kulturer kunde Cederholm och Danell (2007) utnyttjat 

bilden ur poesisamlingen av Hafiz Shirazi (Cederholm & Danell 2007:59) till mer än 

att endast illustrera persiskans krumelurer till skriftspråk. Man kunde ha passat på 

att få med ett utdrag med en svensk översättning och några diskussionsfrågor kring 

poesin och på det sättet lyft in ett mer internationellt perspektiv i det avsnittet. 

I partiet om medeltidens kulturella strömningar mellan öst- och västrom 

använder Cederholm och Danell (2007) formuleringen att den arabiska kulturen 

smög sig in i Västeuropa, vilket antyder att det var en influens som inte var 

välkommen eller inte ville bli upptäckt. Man kan också tänka sig att Västeuropéerna 

inte ville tacka någon annan för de nya östliga kulturella trender som skapades under 

de fredligare perioderna. Det var deras skapande av nya trender. 

Cederholm och Danell (2007:357) lyfter i avsnittet ”I rörelse, På gränsen till 

litteraturhistoria” upp ett postkolonialt perspektiv på västerlandets världsbild och tar 



 

 
 

fram ett exempel på hur andra kan se på den. De har med en dikt av Lakdasa 

Wikkramasina som tydligt uttrycker kolonialmakternas tidigare förtryck och den 

påverkan det har på litteratur än idag. Även frågorna som hör till dikten är 

formulerade på så sätt att de ska väcka tankar om att det finns olika sätt att se på 

omvärlden beroende på vilken sida av konflikten man står. Det är ju de som segrar 

som skriver historien. 

Något som ständigt har återkommit i mina analyser är läromedelsförfattarnas 

ordval. Det som Said (1993) och Tesfahuney (1999) har skrivit om motsatspar, 

positivt/negativt laddade ord blir väldigt tydligt när man sätter på sig postkoloniala 

glasögon. Det gör mig på många sätt ledsen att se hur tydligt gamla synsätt klamrar 

sig fast vid traditionella ämnen som litteraturhistoria.  

Litteraturhistoria kan ge så mycket mer än vad den gör i dagsläget. Det handlar 

om att öppna dörren för resten av världen. Det handlar inte enbart om att få ett 

öppnare samhälle och mer förberedda så kallade världsmedborgare. Det handlar även 

om att eleverna kan få ta del av ett bredare sortiment av konstnärliga uttryck och 

genom det också våga tänja på de annars relativt traditionella ramar som jag upplever 

finns i skolan idag. 

Om man vill att det ska få ett ordentligt genomslag i skolor runt om i Sverige 

måste man även öppna dörren på lärarutbildningarna på högskolor och universitet. 

Lärare som inte har fått någon utbildning i ”global” litteraturhistoria vet inte riktigt 

var man ska börja och låter kanske det slippa undan i stället för att råka göra fel. Det 

finns helt enkelt inte tillräckligt med tid för att göra hela arbetet ensam.  
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Bilaga 1 Urval av läromedel 
 

Av 30 uppringda eller e-postade gymnasieskolor svarade tio. Detta är de läroböcker 
dessa skolor använde sig av på olika sätt. 
 
Titel Författare Utgivningsår Upplaga Förlag Antal 

skolor 
Den levande 
litteraturen 

Ulf Jansson 2004  Liber 5 

Dikt och tanke : 
För 
gymnasieskolans 
tvååriga linjer 
med ettårig kurs 
i svenska  

Kassius, 
Gabriella, 
Tarschys, 
Bernhard, 
Weibust, 
Ulla 

1972  Gleerup 1 

Ekengrens 
svenska(serie) 

Brita 
Lorentzson-
Ekengren, 
Hans-Eric 
Ekengren 

2002  Natur och 
kultur 

1 

Känslan för ord Anders 
Danell, Pia 
Cederholm 

2007  Gleerups 2 

Levande texter 
(Antologin till 
Den levande 
litteraturen) 

Ulf Jansson 2004  Liber 3 

Litteraturboken Anna-Lena 
Östern 

2004  Söderströ
ms 

1 

Litteraturen Ulf Jansson, 
Martin 
Levander 

2002 3:e uppl. Liber 1 

Litteraturoriente
ring 

Lars Melin, 
Dick 
Widing, 
Hugo Rydén 

1995  Natur och 
kultur 

1 

Möt litteraturen Brodow, 
Nettervik 

1997  Gleerups 2 

Svenska i 
verkligheten 

Gunilla 
Backman, 
Bertil 
Hulenvik 

2007  Interskol 1 

Svenska 
impulser 1 

Carl-Johan 
Markstedt, 
Sven 
Eriksson 

2008  Bonnier 
förlag 

1 

Svenska Carl-Johan 2010  Bonnier 1 

http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
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http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&stitle=Dikt%20och%20tanke%20:%20För%20gymnasieskolans%20tvååriga%20linjer%20med%20ettårig%20kurs%20i%20svenska%20&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&stitle=Dikt%20och%20tanke%20:%20För%20gymnasieskolans%20tvååriga%20linjer%20med%20ettårig%20kurs%20i%20svenska%20&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&stitle=Dikt%20och%20tanke%20:%20För%20gymnasieskolans%20tvååriga%20linjer%20med%20ettårig%20kurs%20i%20svenska%20&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&stitle=Dikt%20och%20tanke%20:%20För%20gymnasieskolans%20tvååriga%20linjer%20med%20ettårig%20kurs%20i%20svenska%20&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&stitle=Dikt%20och%20tanke%20:%20För%20gymnasieskolans%20tvååriga%20linjer%20med%20ettårig%20kurs%20i%20svenska%20&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&stitle=Dikt%20och%20tanke%20:%20För%20gymnasieskolans%20tvååriga%20linjer%20med%20ettårig%20kurs%20i%20svenska%20&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
http://www.bokborsen.se/?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=1&mediatype=0&screator=Kassius,%20Gabriella%20(utg)%20-%20Tarschys,%20Bernhard%20(utg)%20-%20Weibust,%20Ulla%20(utg)
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