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1. Inledning 
Ämnet litteratur har ett magiskt skimmer över sig. Genom den historiska 

bildningstanken har litteraturen spelat en unik roll som fostrare av 

mänskliga kvaliteter som godhet, skönhet och dygd. Det är genom god 

litteratur vi kan kliva in i svunna epokers tänkande, främmande kulturers 

traditioner och ges möjlighet att se världen ur marginaliserade gruppers 

perspektiv. Denna positiva syn på litteraturens möjligheter är dock inte 

given. Vi har genom historien även kunnat iaktta hur litteraturen odlat 

stereotyper av kvinnan, överlägsenhet mot främmande etniska grupper och 

religiös trångsynthet. Den litterära funktionen är inte automatiskt god. Att 

ordets makt är stor står dock bortom allt tvivel.  

Vari den makten har sin grund är dock osäkert. Är det de skrivna 

orden som bär makten att påverka, eller ligger kraften i vår egen 

föreställningsvärld och tolkning av texten, eller är det kanske så att makten 

ligger i författarens intention med det skrivna verket? Hur läraren väljer att 

undervisa i ämnet styrs till stor del av vilka svar skolan finner på denna 

frågeställning. Naturligtvis påverkar synen på vad litteratur är, hur den 

används. Idag används förenklade klassiker, filmatiseringar, högläsning av 

läraren och ljudböcker i stor utsträckning som komplement till den egna 

läsningen. Att besvara frågan om vari litteraturens mening ligger, är alltså en 

förutsättning för att kunna utarbeta metoder som svarar mot litteraturens 

funktion. 

 

1.1 Bakgrund 

Skolans uppgift är inte endast kunskapsförmedling. I de styrdokument som 

verksamheten vilar på betonas skolans roll som förmedlare av en 

värdegrund.  

 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 

eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
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människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män 

samt solidaritet med svaga och utsatta.1  

 

Denna värdegrund och denna kulturella gemenskap skall framför allt 

utvecklas genom konsten och litteraturen. I styrdokumentens beskrivning av 

kärnverksamheten, det vill säga ämnesstudierna, lyser denna ambition 

igenom. I kursplanen för gymnasieskolan är målen även kopplade till 

elevernas utveckling som samhällsmedborgare, till eleverna som medaktörer 

i en global kulturell gemenskap, och till elevernas medvetenhet om nationell 

identitet och historiska sammanhang. I målen för ämnet svenska anges 

bland annat att eleven skall: 
 

kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader 

som exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och 

bostadsort […], ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala 

svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat 

bekantskap med författarskap från olika tider och epoker.2  

 

I betygskriterierna anges att eleverna  
 

bearbetar självständigt och insiktsfullt sina texter utifrån sina 

teoretiska kunskaper om språk och litteratur. Eleven gör 

jämförelser mellan olika tiders sätt att skildra olika motiv i skilda 

kulturer och relaterar dem till sin egen tid och sin egen 

livssituation.3  

 

I och med att den teoretiska grunden för hur litteraturen skall överföra dessa 

värderingar och färdigheter aldrig specificeras, framträder en bild av 

litteraturen som automatiskt god. Synen på litteraturen som automatiskt 

god genomsyrar samhället och litteraturens kraft nämns ofta som ett verktyg 

för demokratisk fostran. Den värdegrund som skolan har i uppdrag att 

förmedla till eleverna bygger på odlandet av människans empatiska förmåga. 

Det är genom en stark empatisk förmåga vi kan se världen ur andra 

                                                 
1 Lpf 94, s. 3 http://www.skolverket.se/ 2/6 – 08. 
2 Kursplan Sv B http://www.skolverket.se/ 2/6 - 08. 
3 Ibid. 
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människors perspektiv och därmed forma motbilder till icke önskvärda 

beteenden. 

 
Skönlitteratur, film och teater ger möjlighet till empati och 

förståelse för andra och för det som är annorlunda och för 

omprövning av värderingar och attityder. Därigenom kan 

motbilder formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa 

könsroller och odemokratiska förhållanden.4 

 

[Undervisningen skall syfta till att eleven] genom olika texter och 

medier blir förtrogen med grundläggande demokratiska, 

humanistiska och etiska värden men också medveten om 

destruktiva krafter att reagera mot.5 

 

Diskrepansen mellan vad som anges i styrdokumenten och vad betygen 

avses bedöma täcks aldrig upp. Vad innebär det egentligen att självständigt 

bearbeta en text, och vilken är den teoretiska grund i språk och litteratur, 

som eleverna skall ha införskaffat för att nå sitt betyg? Utan svar på dessa 

frågor är de goda intentionerna med litteraturundervisning inget annat än 

just goda intentioner. Som denna uppsats kommer att visa finns det inget 

självskrivet gott i litteraturen och inte heller någon självskriven teoretisk 

grund. Naturligtvis har historien kunnat uppvisa både bildade tyranner och 

självgoda litteraturkritiker. Om litteraturen skall ha den önskade effekt som 

styrdokumenten anger, kan detta endast ske genom en medveten och 

reflekterande läsning 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Tanken att värdegrunden skall läggas med litteratur som hjälpmedel ställer 

specifika krav på både lärare och elev. Denna uppsats avser att studera 

grunden för denna typ av litterär funktion. Är det möjligt att odla 

demokratiska värderingar via litteraturen och i så fall, hur ser en sådan 

läsakt ut?  Var uppstår textens mening? Kan litteraturläsning ses som en 

stabil och enhetlig överföring av information? Eller bör läsning ses som en 

                                                 
4 Grundskolan. Kursplan och betygskriterier 2000. http://www.skolverket.se/ 2/6 – 08. 
5 Kursinformation för Svenska på gymnasiet. http://www.skolverket.se/ 2/6 – 08. 
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interaktion med texten på ett mer öppet plan? Kan en text läsas på olika sätt 

beroende på syfte eller är textens mening låst vid ord, upphovsman eller 

historisk kontext? Dessa frågors fundamentala vikt betonas av den 

historiska och politiska betydelse litteraturen haft i formandet av 

gemensamma värderingar. Att dessa frågor måste belysas blir än mer 

uppenbart om man iakttar att betygskriterierna avses bedöma en teoretisk 

förståelse utan att teorin i fråga är specificerad. 

Denna uppsats syfte är att beskriva vad litterär kompetens kan 

innebära och hur den kan utvecklas, samt vad denna kompetens innebär i 

relation till de mål styrdokumenten önskar uppnå. Jag kommer inte primärt 

att studera den pedagogiska tillämpningen, utan avser att belysa de faror 

som en brist i litterär kompetens innebär, samt de möjligheter hög litterär 

kompetens bär med sig. Vad som sker i klassrummet på de svenska 

gymnasieskolorna och hur den teoretiska grunden, i den mån den existerar, 

skall omsättas i praktik blir således ett eget ämne för framtida studier.  

 

1.4 Disposition 

Uppsatsens inledande avsnitt beskriver den roll av värdeförmedlare 

litteraturen har i den svenska gymnasieskolan samt vilka problem och krav 

detta ställer både på lärare och på elev. Här beskrivs även uppsatsens 

ansats att söka den teoretiska grunden för denna syn på litteratur och varför 

detta är av högsta vikt. 

Efterföljande avsnitt visar på litteraturens faror och ger exempel 

på hur litteraturen bidragit till att alstra antihumanistiska ideal. 

På detta följer en genomgång av vissa betydande hållpunkter i 

litteraturvetenskaplig forskning. Detta avsnitt ger en fördjupning av 

problemställningen genom att peka på komplexiteten i den teoretiska 

förståelsen av textens väsen. 

Efter detta följer uppsatsens konklusion. I ett första skede 

sammanfattas och förtydligas det hittills förda resonemanget. Den 

avslutande delen kopplar tillbaka till de krav som angetts i läroplanen och 

visar vad en utvecklad litterär kompetens innebär i relation till dessa mål. 
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2. Litteraturens faror 
Hypoteser kring ett verks innebörd måste alltid kunna kopplas tillbaka till 

verket. Det kan tyckas uppenbart, men genom historien har litteratur 

nytolkats, omtolkats eller vantolkats för olika syften.  

Ett verks betydelse är inte bundet till författarens intentioner, och 

ett verks historiska betydelse är inte givet i dess ursprung. Nytolkningar kan 

ske med goda syften, som i en nutida analys av kvinnans plats i en antik 

textvärld eller den primitivt skildrade svarte mannen i Joseph Conrads Heart 

of Darkness. Ofta är en sådan analys både relevant och intressant, men den 

bygger alltid på en krock mellan kontexter. Mer problematiska exempel är 

den propagandistiska användningen av Nibelungensagan, fantasins 

förträngning i den sovjetiska barnlitteraturen eller när farliga tankar tjänar 

goda syften som i Harriet Beecher Stowes roman Onkel Toms stuga.  

Att ett verks mening förändras över tid, bort från författarens 

intentioner är naturligt. Var tid har sina läsare och i ett föränderligt 

samhälle är detta den process som håller ett verk levande. Ett verk som helt 

och hållet är bundet till sin författare eller som helt är knutet till sitt 

ursprung är dött eller lever endast vidare i form av historiskt dokument.  

Att ett litterärt verk har denna tänjbarhet och inneboende kraft 

att belysa frågor långt efter sin tillkomst är en av litteraturens styrkor. Faran 

i att litteraturen genom denna process kan komma att tjäna 

antihumanistiska ideal kan endast bemötas med kunskap. Ett aningslöst 

förhållande till litteraturen eller en naiv bild av litteraturen som absolut god, 

måste därför bemötas. En av samhällets viktigaste institutioner för att bygga 

litterär kompetens är skolan. Samtidigt har skolan genom historien visat sig 

vara en av de platser där den aningslösa kultursynen firat störst triumfer. 

De exempel jag nu ämnar ge är inte avsedda att spegla 

förhållanden som råder i svenska skolor. Naturligtvis är 

ideologiproduktionen idag betydligt mer nyanserad och öppen än den som 

rådde under diktaturen i Sovjet eller under det Nazistiska väldet i Tyskland. 

Jag anser dock att dessa extrema exempel, genom sin tydlighet, fungerar väl 

för att belysa hur litteraturen kan missbrukas. Antingen det sker genom 

aningslöshet eller metodisk påverkan. 
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2.1 Nibelungenlied 

Nazismens frammarsch under trettiotalet var direkt kopplad till en 

nostalgisk bild av ett ärorikt förflutet. Denna bilds koppling till 

Nibelungeneposet och den funktion vantolkningen av detta verk hade för 

framväxten av en av historiens värsta regimer går inte att underskatta.   

En tolkning av Nibelungeneposet som ställer sig fri från politiken 

ger ett drama om kampen mellan gott och ont, där grunden för den 

mänskliga samexistensen är bräcklig, där undergången ständigt hotar men 

kan övervinnas om förnuftet är starkare än irrationella, mänskliga drifter.6 

John Evert Härd visar i sin bok Nibelungeneposets moderna historia, genom 

en utläggning av verket som troligtvis har sitt ursprung redan före 

handskriftstraditionen, att mänskliga drifter och svagheter ligger till grund 

för dramat.7 ”Hagens ondska ses som orsak till Burgundernas öde, till att 

vad som skulle ha kunnat bli en fröjdefull fest blir deras undergång […] 

Kriemhild förebrås liksom Siegfrid för hybris men rentvås i övrigt från all 

skuld.”8 

Den politiska funktionen av verket och dess propagandistiska 

användning inleds under artonhundratalet, då framförallt August Wilhelm 

Schlegel ser diktverket som ett sätt att återupprätta Tyskland efter 

Napoleon-krigen. Framför allt anser Schlegel att verket bör befrämja 

ungdomen och användas som en huvudbok i skolan. I den strax därpå 

utgivna Nibelungenlied för skolbruk står följande motto: ”Låt oss betrakta 

Nibelungenlied som en evig pelare, kring vilken de tappra och redliga 

tyskarna gärna samlas för att förnya sina heliga löften.”9 

I Wilhelm Diltheys Das nationale epos från 1933 beskrivs 

Nibelungens hjältar som typiskt germanska. Härd exemplifierar genom ett 

citat. ”De åskådliggör för tysken liksom för utlandet vad tysk ande är, hur 

långt den förmår nå. […] Genom dem alla går gemensamma drag av tyskt 

väsen. Som en tung kraft bryter den tyska karaktären fram ur 
                                                 
6 John Evert Härd, Nibelungeneposets moderna historia: mottagande och värderingar från tysk romantik till 
nutid, Stockholm 1989, s. 191. 
7 Ditze liet heizt Diu Klage från1200-talet. 
8 Härd, s. 57. 
9 Ibid. s. 132. 
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Nibelungenlied”.10 På grund av eposets betydelse för att stärka folksjälen vill 

även Dilyhey ”att den nationella hjältediktningen skall vara obligatorisk 

skollektyr: ’ända ned i de ringaste folkskolor’ bör dess höga ideal ’heroisk 

anda, pliktkänsla, medvetenhet om livets fasta bindningar, inympas i de 

unga själarna’”.11  

Som nazistisk propaganda har troheten mot överheten och den 

tyska rasens överlägsenhet helt lämnat eposets grundmoral. Nu är det 

Hagen som är förebilden. Den trogne vasallen som tjänar sin herre utan att 

ifrågasätta. Under den nazistiska omtolkningen av verket skall det inte 

längre ses som en kamp mellan gott och ont och som en kamp för dygden. 

”Hagens trohet är så stor att han ej skyggar ens för lönnmord, då det gäller 

att befästa och öka sina herrars makt.”12  

Att den institution som odlat denna syn på trohet och höga ideal 

var den tyska skolan, och att hjälpmedlet var ett epos om dygd, och kampen 

mellan gott och ont, sänder varnande signaler till de lärare som verkar för 

att med litteraturen som grund forma elever idag. Naturligtvis skiljer sig 

ordvalen i fråga om mål för fostran. Vi talar inte längre om ”dygd” och ”höga 

ideal”, men frågan om riskerna med att använda litteratur som verktyg för 

fostran är lika aktuell idag. 

Litteraturens fostrande roll inom skola och omsorg kan vid sidan 

av omtolkningar även iakttas i nyskrivet material. Sociala regler som att vara 

ärlig eller att inte stjäla belyses redan i förskolan genom böcker av typen Olle 

Ljuger av Krister Gidlund och Ann Forslund. Gidlund och Forslunds val av 

tema kräver en enorm yrkesskicklighet för att inte hamna i ett platt 

moraliserande. Det är helt klart en konst att behandla denna typ av 

moralfrågor med bibehållen konstnärlig kvalitet. I boken Olle ljuger serveras 

barnen en enkel analys av lögnens konsekvenser, samtidigt som boken är ett 

kreativt fyrverkeri både genom Olles halsbrytande lögner och genom de 

fantasifulla illustrationerna. Denna typ av moralböcker är dock i minoritet 

bland böckerna i svenska bibliotek och saknas nästan helt när litteraturen 

riktas till äldre barn. Kreativiteten och lusten som så tydligt bejakas i 
                                                 
10 Ibid. s. 113. 
11 Ibid. s. 113. 
12 Ibid. s. 156. 
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Gidlund och Forslunds bok är, som följande avsnitt kommer att visa, inget 

givet i denna typ av moralböcker. Vi behöver inte se långt tillbaka i tiden 

eller långt utanför landets gränser för att finna litteratur skriven just i syfte 

att fungera som moralisk/politisk kompass, där den typ av kvaliteter som 

lyfter Olle ljuger till god barnlitteratur, ses som textens största brist.  

 

2.2 Fantasins död 

Vid arbetet med denna uppsats önskade jag assistans från personal vid 

Sambiblioteket i Härnösand, för att finna exempel på propagandistisk 

litteratur eller litteratur som tjänat i ondskans tjänst.  

Exempel från den sovjetiska barnboksfloran var betydligt enklare 

att finna än nazistiska eller dogmatiskt religiösa ungdomsböcker. När jag 

frågade varför fick jag svaret att lärare så sent som på sjuttiotalet hyste stor 

uppskattning för sovjetisk barn - och ungdomslitteratur. 

”Med barnet skall man tala allvarligt”.13 Under denna paroll 

fördömde det sovjetiska folkkommissariatet för undervisning under slutet på 

1920-talet barnlitteratur som innehöll ”[t]endenser att roa barnet – tokerier, 

vitsar, sensationer och trick.”14 Vad som med litteraturens hjälp skulle 

fostras var hög arbetsmoral, tro på partiet och en ädel natur. På många sätt 

liknade det inledande skedet av den kommunistiskt litterära kampen, den 

tyska. Gorkij gjorde 1918 upp ett memorandum över barn och 

ungdomslitteratur avsedd för skolor: ”Det viktiga var att erbjuda de unga 

läsarna en litteratur som kunde ge dem höga andliga och moraliska ideal 

och väcka en tro på människans storhet […] folkepos som Kalevala skulle 

utgöra grundvalen”15  

Denna begynnande likhet förändrades dock snart då 

hjältediktningens fantasier skulle ersättas av den realistiske hjälten. I 

debatten ”Behöver proletärbarnet sagan?”, framkom argument som att 

”sagan förde in barnen i en ideologiskt främmande värld och uppmuntrade 

                                                 
13 Ben Hellman, Barn och ungdomsboken i Sovjetryssland: från oktoberrevolutionen 1917 till perestrojkan 1986, 
Stockholm 1991, s. 45. 
14 Ibid. s. 45. 
15 Ibid. s. 10. 
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oönskade känslor som rädsla, ödmjukhet och medlidande”.16 De känslor och 

egenskaper litteraturen skulle förmedla skulle även exemplifieras genom 

berättelsernas karaktärer. Även detta ledde till en utarmning av litteraturens 

nerv, vilket ledande litterära kretsar ännu i inledningen av 30-talet vågade 

tillstå: ”Lättast av allt är att skapa en fängslande SF-roman på 

klasskampsmotivet. Och det svåraste för en författare är att skapa en 

fängslande intrig för ett verk som beskriver det kommande klasslösa 

kommunistiska samhället.”17 Idealet riskerade att bli både fantasilöst och 

stelt och karaktärerna riskerade att bli själlösa och platta, som en kritiker 

uttryckte saken: ”Utan slangbella är de inga barn, men om de har slangbella, 

vad är de då för mönster? Och under pedagogens hotfulla blick är författaren 

tvungen att suckande och med oroliga blickar runt omkring sig försiktigt 

lirka slangbellan ur mönsterpionjärernas ficka.”18  

Dessa oroliga blickar var inte utslag av obefogad nervositet. 

Texter som innehöll skratt för skrattets skull blev dömda som olämpliga och 

under andra hälften av 30-talet sändes olämpliga författare till arbetsläger. 

Litteraturens utveckling var konstant antikonstnärlig.19 Allt konstnärligt 

riskerade att bedömas som mytiskt, mystiskt och förfärande fantasifyllt - allt 

otillåtet för den sanna kommunistiska ungdomen. Litteraturkritikern Kornej 

Tjukovskij, 

 
har berättat om hur han 1929 kom till ett pionjärläger på Krim 

med Baron Münchhausen, Gullivers resor, bröderna Grimms sagor 

och den ryska 1800-talssagan Konjok-gorbunok av Pjotr Jersov 

med sig som present till barnen. Han togs emot av en 

pionjärledare som förstrött bläddrade i böckerna för att därefter 

bestämt skjuta dem ifrån sig: ’sånt där behöver vi inte. Vad vi vill 

ha är böcker om dieselmotorer och radio.20  

 

Vid sidan av dieselmotorer hyllades den sanna kommunistiska hjälten. Ett 

gott exempel på en sådan var den fjortonåriga angivaren Morozov som angav 

                                                 
16 Ibid. s. 44. 
17 Ibid. s. 83. 
18 Ibid. s. 56. 
19 Ibid. s. 58. 
20 Ibid. s. 73. 
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sin far för sabotage mot kolchosen och som därefter led martyrdöden, dräpt 

av uppretade bybor. ”Gorkij betraktade Morozov som en idealgestalt, urtypen 

för den nya sovjetmänniskan, och han var med om att kräva att en staty 

skulle resas i Moskva till pojkens ära.”21 Så sent som på 1970 talet trycktes 

hyllande böcker om denna pojke. 

Under Stalins sista decennium uppstod tanken att frågan om 

bristande karaktärsdrag i skönlitteraturen nu äntligen var utagerad, 

”eftersom det inte längre kunde finnas några själviska barn”.22 Det var nu 

endast plats för idealgestalter i barn - och ungdomslitteraturen och den 

fullödigaste idealgestalten var naturligtvis Stalin. Precis som det tidigare 

skrivits hyllande texter om Lenin, kunde man nu finna apokryfiska 

berättelser om Stalin. Vad som i Leninberättelserna kretsar kring ädelmod 

och folklighet, till exempel berättelsen om bonden som utan att känna igen 

Lenin skäller ut honom för att trampa ned säden på åkern och blir tackad 

för kritiken, har i Stalinevangelierna tagit en mer religiös ton.  

 
- Jag avundas er, barn, och är glad för er skull! Läraren lät blicken glida över 

skolbarnens ansikten. 

- Ni lever i en sällsynt tid. Vilka moln som än visar sig på himlen, så skingras de 

snabbt, solen visar sig och återigen blir allting ljust och bra. Och er vänskap 

kommer aldrig att upphöra, lyckan kommer aldrig att slockna. Och detta därför 

att det finns en som dag och natt tänker på er lycka, på hela ert liv, en stor 

människa, den människa som vi älskar högst av alla på jorden… 

- Stalin!... viskade Varja upprört och höjde huvudet. 

- Just han, mina vänner. Han vet allt och tänker på allt… Till och med det att ni 

misslyckades men hirsen känner han till. 

- Har… har ni sett Stalin?.. Varja grep tag i lärarens hand. Har ni talat med 

honom? 

- Nej, Varjusja, den lyckan har ännu inte förunnats mig. Men att Stalin känner till 

ert misslyckande med hirsen, det går jag i god för.23 

 

Stalin ärades inte bara inom skönlitteratur och poesi. Propagandan tog 

konkreta uttryck, den litterära indoktrineringen bidrog alldeles tydligt till att 

                                                 
21 Ibid. s. 72. 
22 Ibid. s. 101. 
23 Ibid. s. 103. 
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barnen skickade brev och rapporterade sina skolresultat, lovade sovjetisk 

trohet och hängde Stalins bild över sängen. 

  

2.3 Farliga tankar i det godas tjänst 

Det som idag anses moraliskt förkastligt kan mycket väl i en svunnen epok 

ha ansetts helt legitimt. När vi möter litteratur som beskriver samhälleliga 

värderingar som kontrasterar med de värderingar vi idag vill odla, kan man 

med Torsten Petterssons ord tala om ett verks ”aparta 

verklighetsförståelse”.24 Begreppet står för de fall då ett verks 

verklighetsförståelse kontrasterar med nu rådande uppfattningar om 

vetenskap, ideologi, religion; eller övriga värden som vårt samhälle bygger 

på. Detta begrepp fångar träffande en central problematik med synen på 

litteratur i det godas tjänst och fungerar därför som ett mycket användbart 

redskap i denna uppsats. Den verklighetsförståelse som ett verk innehåller 

kan döljas bakom textens övriga kvaliteter, som språklig finess eller 

fängslande intrig. Den värdering som förs över från text till läsare kan alltså 

på ett försåtligt sätt tränga fram även till en kritisk granskare av verket. Att 

uppmärksamma ett litterärt verks aparta verklighetsförståelse blir därmed 

oundgängligt för att fullt ut kunna göra en bedömning av dess 

påverkansmöjligheter. 

  Ett gott exempel på en samhällelig förändring över tid är vår syn 

på andra etniciteter. Den litteratur som gavs ut under sådana förhållanden 

kan mycket väl ha klassikerstatus idag och dessutom hyllas för sin insats i 

en specifik fråga.  

Ett sådant exempel är Harriet Beecher-Stowes klassiska skildring 

av slaveriet i Amerika, Onkel Toms stuga. Att använda denna bok som 

exempel kan nog vid första anblicken leda till ett och annat höjt ögonbryn. 

Detta var ju den bok som startade den moraliska opinionen i nordstaterna 

mot slaveriet. Och var det inte denna författare som av Abraham Lincoln 

personligen ansågs ansvarig för kriget? 

                                                 
24 Torsten Pettersson, Dolda principer: kultur- och litteraturteoretiska studier, Lund 2002, s. 133. 
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Att denna roman i detta arbete valts ut som exempel bygger just 

på dessa omständigheter. Detta är en roman som utan tvekan ledde till stora 

samhälleliga förändringar vilket även var Stowes syfte.  

 
När[…] The fugitive Slave Act antogs, berättas det att hon från sin 

svägerska fick ett brev som uppmanade henne att skriva så att 

”hela nationen får inse vilken förbannad sak slaveriet 

är”.[…]”after reading the letter to her children, she rose to her feet 

and vowed ’i will write something, I will if I live’”.25  

 

Som ett exempel på dess inflytande över sina läsare kan nämnas att 

romanen även väckte stora reaktioner i Europa och att den i England ledde 

till att 500 000 namnunderskrifter mot slaveriet samlades in.26  

Problemen med romanen är alltså inte uppenbara och kanske 

kan man tycka att de bör underordnas romanens effekter. Jag menar dock 

att en läsning av Onkel Toms stuga är värd betydligt mer eftertanke än så. 

Christina Sjöblad visar i sin text ”Boken som bröt piskan?” Hur pass 

komplicerad rasfrågan är i romanen. Genom att koppla till en utredning av 

Uncle Tom’s Cabin and American culture av Thomas F. Gossett lyfter Sjöblad 

både romanens tillkomst och dess effekter.  

Precis som jag inledde detta avsnitt med att poängtera har 

etnicitet tidigare varit en fråga av annan betydelse än idag.  I sin beskrivning 

av romanens tillkomstperiod understryker Sjöblad periodens syn på etnicitet 

relaterad till karaktär. ”Historiker och andra vetenskapsmän använde ras för 

att klassificera hela folk och individer. Så gjorde också Stowe”.27 När Stowe 

beskriver karaktärsdrag hos afroamerikaner är det i termer av 

oföretagsamhet och brist på intelligens, men även värme, vänlighet och 

starka familjeband. Deras kontakt med sitt känsloliv gjorde dem även 

musikaliska, konstnärliga och dansanta, samtidigt som deras 

kroppskonstitution gjorde dem lämpade för hårt arbete.28  

                                                 
25 Christina Sjöblad, ”Boken som bröt piskan?”, Litteraturens makt, red. Birthe Sjöberg, Lund 2000, s. 82f. 
26 Ibid. s. 90. 
27 Ibid. s. 83. 
28 Ibid. s. 83 
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Till övervägande del ansåg Stowe dessa rasdrag som positiva. I en 

geografibok för barn delar hon upp även de Europeiska folken efter ras och 

kommer där fram till att nordbor utmärker sig för att vara ”materialistiska, 

kyliga, praktiska och inte särskilt vänliga.”29 Rasismen slår alltså åt flera 

håll och blir enligt Sjöblad ordentligt problematisk när lösningen 

presenteras. ”Alla utom Cassy, Toms förtrogna hos den onde slavägaren, 

beslutar sig för att fara till Liberia för att grunda ett bättre samhälle i 

Afrika.”30 Frederick Douglass kommenterade detta utvandringstema i boken 

med orden: ”The truth is – dear madam – we are here and we are likely to 

remain…”31 Att boken Onkel Toms stuga sågs som den utan tvekan starkaste 

enskilda orsaken till slaveriets slut gjorde att ”kritiken mot boken dröjde till 

efter andra världskriget. När den väl kom var den så stark att många läsare 

oavsett hudfärg helt tog avstånd från boken”.32 

Att ett verk kan bära på värderingar och tankar som idag upplevs 

som ”tramsigt, förlegat, inaktuellt eller motbjudande och oacceptabelt”33 är 

närmast självklart. Ideologier och sanningar ersätts över tid. Genom att ett 

litterärt verk ifrågasätts och problematiseras behåller det sin livskraft. När 

skolans styrdokument lyfter klassikernas betydelse, och samtidigt önskar se 

denna litteratur som ett verktyg för odling av det goda, blir det därför viktigt 

att undersöka vilka läsarstrategier som står oss till buds för att hantera 

verkens många gånger aparta verklighetsförståelse.   

Torsten Pettersson slår tydligt fast att ”litterära verk kan gestalta 

en VF och därigenom påverka sina läsares VF”.34 Men väljer ändå att i sin 

bok Dolda principer, visa oss ett antal möjliga vägar som används för att helt 

och hållet kliva förbi denna problematik. Orsaken till det är att han vill visa 

de vägval som lett fram till den för Pettersson självklara slutsatsen att 

”litterära verk kan inge leda eller avsmak”.35 

Antingen kan vi säga att ett litterärt verk helt och hållet har sitt 

värde i skönhetsupplevelsen och att den aparta verklighetsförståelsen 
                                                 
29 Ibid. s. 84. 
30 Ibid. s. 88. 
31 Ibid. s. 89. 
32 Ibid. s. 84. 
33 Pettersson, s. 133. 
34 Ibid. s. 136. 
35 Ibid. s. 133. 
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därmed faller utanför läsarens tillägnelse av verket eller också kan man 

”hylla en ren konstruktivism och alltså förneka att litterära verk överhuvud 

är betydelsebärande.”36 Om ett litterärt verk är en ren projektion av en 

läsares upplevelse måste ju det som anses provocerande förskjutas till 

läsaren själv. Ytterligare ett alternativ är att tolka in det aparta som en del av 

författarens rätt att skapa fiktion. Alltså att man inte tar ställning till verkets 

värderingar utan hänför denna diskussion till en fråga om skapande och 

metoder för att levandegöra en text. Problem som uppstår med den sist 

nämnda strategin uppstår om författaren tar ställning för det aparta eller om 

författaren inte tar ställning emot det. Ett tydligt exempel på hur detta har 

lett till moraliska dilemman är processen mot Flaubert för hans beskrivning 

av Madame Bovary. Åtalet mot Flaubert hade då inte sin grund i vad han 

skrev, utan i det faktum att han inte tog avstånd från sin karaktärs 

handlande.37 

Som jag har visat med exemplen Nibelungenlied, Fantasins död, 

och Onkel Toms stuga, har ett verks verklighetsförståelse betydelse. Jag 

menar absolut inte att ett verks aparta verklighetsförståelse är skäl nog att 

avstå från läsning, men verklighetsförståelsen måste lyftas och ifrågasättas. 

Om klassiker skall ha den funktion som anges i skolans styrdokument 

måste underliggande värderingar och människosyn synliggöras och 

problematiseras. De vägar att se förbi verklighetsförståelsen som jag 

tecknade ovan är direkt farliga. Texten bär kraften att förändra och den 

aparta verklighetsskildringen är ett instrument för detta. I den avslutande 

delen av denna uppsats kommer jag därför att ange olika strategier för att 

hantera ett verks aparta verklighetsförståelse. 

 
 

 

 
 
                                                 
36 Ibid. s. 134. 
37 Ibid. s. 135. 
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3. Teoretiska perspektiv 
Texttolkningens fundamentala fråga; om meningen ligger i orden, i textens 

struktur eller om meningen uppstår i mötet med läsaren sätter naturligtvis 

sin prägel på klassrumsundervisningens utformning.  Parallellt med den 

forskning som sker inom humaniora bedrivs klassrumsundervisningen 

utifrån tillgänglig kunskap och common sense idéer om en texts mening. 

Inom forskarvärlden har kontroversen till stor del mynnat ur 

skillnaden mellan den Galileiska och den Aristoteliska världsbilden: ”Den 

förra, som starkt präglat naturvetenskapens och teknologins utveckling, 

syftar till en förklaring och förutsägelse av fenomen i kausala termer; den 

senare, som humaniora alltmer anknutit till, syftar till en förståelse av 

fenomen i termer av motiv och ändamål.”38 Många menar att denna 

uppdelning alltmer börjat lösas upp, att utvecklingen inom båda dessa 

synsätt på senare år har varit ett närmande av varandra. Den 

grundläggande skillnaden kvarstår dock alltjämt. 

Ur strävan att finna litterär mening enligt naturvetenskapliga 

ideal har vissa tänkare drivit tesen att mening måste beskrivas i singular. 

Anders Olsson formulerar det på följande sätt: ”Texten har bara en mening 

och forskarens uppgift är att finna ’det som är där, allt som är där, inget 

annat än det som är där.’”39 Att bestämma denna mening utan att gå in i en 

subjektiv upplevelsebaserad tolkning har då inneburit att meningen 

placerats i så skilda områden som i epoken, i orden eller hos författaren. Alla 

dessa ståndpunkter har argument för sig. Det kan förefalla naturligt att en 

tids strömningar påverkar textens mening, att orden i sig är en del av ett 

tolkningsbart system av mening, eller att författarens intention som 

kommunikatör bär verkets mening.  

 

3.1 Läsning som upplevelse 

Problemen med denna syn på mening är dels att vi därmed begränsar 

meningens tillgänglighet. Vi kan aldrig fullt ut se författarens mening, ställa 

                                                 
38 Anders Olsson, Den okända texten: en essä om tolkningsteori från kyrkofäderna till Derrida, Stockholm 1987, 
s. 9.  
39 Ibid. s. 10. 
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oss fria från vår egen tids kontext eller fullt ut lita på språkets 

oföränderlighet. En ståndpunkt som utgår från läsaren löser många av dessa 

problem. Georges Poulet beskriver läsakten som en invasion av ett annat 

medvetande. ”’because of the strange invasion of my person by the thoughts 

of another, I am a self who is granted the experience of thinking thoughts 

foreign to him. I am the subject of thoughts other than my own’”.40  

Denna bild av mening som transformerande kraft, som ett möte 

med, och ett uppgående i det okända, stämmer på många sätt överens med 

de mål som formulerats i skolans läroplan. Genom denna kontakt med en 

författare och ett verk blir det lätt att lyfta fram litteraturens roll i 

förmedlandet av historiska skeenden, avlägsna kulturer eller erfarenheter 

grundade på kön, klass eller ålder. Genom den invasion av ett annat 

medvetande som Poulet beskriver kan vi uppleva en värld bortom vår egen. 

Vi förstår därför att vi känner.  

Även om den direktkontakt som Poulet beskriver ligger på ett 

djupare plan och syftar på en upplevelse av texten, kan dock kopplingar dras 

till en läsarinriktad syn på mening med avsikt att spegla den andre i sig 

själv. Alltså snarare att läsa in verket eller författaren i sig själv och sin egen 

situation än att se sig själv förflyttad mot författaren och verket. Tron på 

denna form av intuitiv kontakt med texten och upphovsmannen, är en av de 

läsarter man ofta möter i den svenska gymnasieskolan. I Bengt Brodow och 

Kristina Rininslands bok Att arbeta med skönlitteratur i skolan – Praktik och 

teori, svarar en av de intervjuade lärarna på frågan om det finns någon 

motsättning mellan att läsa för kulturarvet eller för den personliga 

utvecklingen, med att beskriva en specifik händelse.  

 
Jag kommer ihåg en flicka, vi läste Stagnelius och hans dikter, 

och efteråt så stod hon och så bara tittade hon och så sa hon: ’jag 

blev kär i Stagnelius. Jag är alldeles förälskad i honom. Å tänk 

om jag hade kunnat få träffa honom!’ Så det hade gått rätt in i 

                                                 
40 Georges Poulet, “Phenomenology of reading”,  http://www.jstor.org/stable/468372?seq=4 13/6 - 08 
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hjärtat på henne, hans dikter. Och det var en härlig upplevelse 

även för mig att höra det.41  

 

Utifrån denna syn på läsning blir upplevelsen ett fundament i 

litteraturundervisningen. Ett fundament som egentligen förflyttar eleven bort 

från verket. Läsarens värld och upplevelse blir genom denna typ av intuitiv 

spegling viktigare än texten i sig. I boken Hur gör man en litteraturläsare 

beskrivs denna läsart som ett literary transfer-perspektiv. Örjan Torell 

beskriver i boken hur denna form av läsning tenderar att sudda ut den 

självklara gränsen mellan fiktionen och vår egen värld. Vi får ”förstås inte på 

allvar börja tro att vi vikarierar som musketörer i 1600-talets Frankrike när 

vi läser Alexandre Dumas eller ens som idésmittade ryska 1800-

talsstudenter när vi läser Brott och straff”.42  

Risken att detta skall ske är kanske inte överhängande, men en 

läsning med ett starkt literary transfer-perspektiv kan på ett oreflekterat vis 

tolka in skeenden som aldrig funnits i verket, samt dölja och grumla stycken 

som lästa med andra glasögon hade varit helt uppenbara. Ett exempel som 

ges i Hur gör man en litteraturläsare handlar om hur denna typ av felslut 

drabbar Tarjej Vesaas novell ”Japp”. Novellen är en relativt okomplicerad 

historia om en hund vars husse nyss omkommit genom att störta ned för ett 

stup. Novellen är dock skriven ur hundens perspektiv vilket för en läsare 

med ett literary transfer-perspektiv försvårar tillägnelsen. Berättelsen 

innehåller även en hel del symboler vilka med detta läsperspektiv blir svåra 

att förstå. Genomgående ger läsare med ett starkt literary transfer-perspektiv 

kommentarer där de överför hundens situation till sitt eget liv och den värld 

de själva lever i.  

En av undersökningens läsare exemplifierar detta tydligt genom 

att omtolka hunden och dennes situation till ungdomars otrygghet och 

problem idag. ”Om bara osäkra barn och ungdomar vågat lita på folk, 

kanske de också lyckats undkomma narkotika och liknande. Om vi bara lärt 

                                                 
41 Bengt Brodow och Kristina Rininsland, Att arbeta med skönlitteratur i skolan – Praktik och teori, Lund 2005, 
s. 75. 
42 Örjan Torell (Red) Hur gör man en litteraturläsare: om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och 
Finland, Härnösand 2002, s. 86. 
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våra barn att våga anförtro sig till andra människor, kanske många liv hade 

skonats.”43 

Samtidigt har detta perspektiv sina absoluta fördelar. Det är med 

en hög literary transfer-kompetens varken önskvärt eller meningsfullt att 

söka efter dolda symboliska uttydningar eller litterära paralleller där dessa 

inte finns. Genom en hög Literary transfer-kompetens uppstår en dialog med 

texten som omöjliggör ett automatiskt estetiserande. Dessutom påpekar 

många lärare att literary transfer-perspektivet bidrar med motivation och 

lust till ytterligare läsning: ”Lars inleder ofta svensklektioner med att någon 

elev får berätta något som hon eller han varit med om […] Det är ofta 

elevernas egna berättelser och samtalen kring dem som ger Lars uppslag till 

texter som man sedan läser och arbetar med i klassen.”44 Kopplingen mellan 

läsarens verklighet och textens verklighet innebär ett samtal med texten där 

igenkänning skapas. Det är när Literary transfer-perspektivet dominerar 

över den performativa läsningen som problem uppstår, alltså när den 

subjektiva kopplingen till verket ses som viktigare än textens egna kvaliteter, 

vid uttolkningen av dess betydelse.  

Som exemplet med Vesaas novell ”Japp” visar så kan Literary 

transfer-perspektivet innebära att textens mening förändras genom läsarens 

egna erfarenheter. En annan fara med ett starkt litarary transfer-perspektiv 

är att textens mening döljs. Precis den risk som Torell varnade för, att vi 

”förstås inte på allvar [får] börja tro att vi vikarierar som musketörer i 1600- 

talets Frankrike när vi läser Alexandre Dumas eller ens som idésmittade 

ryska 1800-talsstudenter när vi läser Brott och straff”, ökar genom att man 

okritiskt tillägnar sig texten som upplevelse. 45  

Maria Ulfgard visar i boken För att bli kvinna – och av lust hur 

elevers eget val av litteratur påverkar deras syn på genus. För 

undersökningen användes böcker som valts ut av eleverna själva och som de 

sedan läste utan någon form av styrning. Vad som studerades var alltså hur 

litteraturen påverkar i sig. Den kraft konsten har i en helt subjektiv 

tillägnelse av verket.  
                                                 
43 Ibid. s. 108. 
44 Brodow och Rininsland, s. 88. 
45 Torell, s. 86. 
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En av böckerna Ulfgard ser närmare på är Mannen som kunde 

tala med hästar av Nicholas Evans. Uppskattande röster om boken beskriver 

den som omöjlig att lägga ifrån sig, som verklig och som en perfekt 

kombination av hästar, kärlek och spänning. En av de intervjuade flickorna 

skriver i sin loggbok:  

 
Nu har jag precis lagt ifrån mig boken, efter att ha läst den sista 

delen av den. Och slutet, när Tom räddar Grace och sedan själv 

blir dödad, får fortfarande, efter att jag läst den tre gånger, fram 

tårar i mina ögon. Den här boken är så bra, att jag alltid har 

svårt att lägga ner den när jag börjar läsa. Igår kväll låg jag och 

läste till halv tre på morgonen.46 

 

Den rangordning som gjordes av de lästa böckerna visade även att Mannen 

som kunde tala med hästar var den överlägset mest populära av böckerna.47  

Utifrån tanken att upplevelsen är en god grund för 

litteraturundervisningen borde alltså denna bok vara ett utmärkt val. Och 

visst, boken ger en ordentlig grund för kritisk reflektion. En reflektion som 

dock, enligt Ulfgards undersökning, inte sker spontant hos eleverna. Ett 

exempel på det är hur karaktären Annie skildras i romanen och hur hon 

mottas av eleverna.  

 
Annies yrkeskarriär ifrågasätts genom hela romanen och hennes 

värde som kvinna tycks vara starkt knutet till moderskap. En 

misogynitet är därmed påtaglig genom hela romanen och utgör 

ytterligare en av romanens didaktiska intentioner. Föremålet för 

moderskapet vittnar också om misogynitet: Det är först med sin 

son som Annie blir en ’lyckad kvinna’. Det är m.a.o. sonen som 

förlöser Annie, dvs. Hennes moderskap. Mannen som kvinnans 

förlösare är således ännu en av romanens didaktiska 

intentioner.48 

 

                                                 
46 Maria Ulfgard, För att bli kvinna – och av lust: en studie i tonårsflickors läsning, Stockholm 2002, s. 309. 
47 Ibid. s. 325. (övriga böcker var Wild hearts av Cherie Bennett och Lilla Marie av Mats Wahl) 
48 Ibid. s. 265f. 
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När det gäller elevernas reaktion på romanen får vi en helt annan bild. 

Upplevelsen av verket skymmer helt ideologikritiken. Ulfgard skriver:  

 
Receptionen domineras som vi sett av igenkänning och 

empati.[…]Misogyniteten, det dolda klassförtrycket och den 

sofistikerade rasismen samt utnyttjandet av olika religiösa 

diskurser passerar utan kommentarer i flickornas reception, de 

tycks accepterade. Däremot fungerar ideologikritiken då det gäller 

Annies otrohet. Här går flera av flickorna tillrätta […] med 

protagonisten och de ger uttryck för moralisk indignation.49 

 

Om mening formuleras inom läsarens medvetande genom en intuitiv kontakt 

med verket och upphovsmannen, blir det svårt att tala om mening som 

något överförbart mellan olika läsare. Detta var en av de vägar som 

Pettersson visade kan används för att bortse från ett verks aparta 

verklighetsförståelse. Alltså, om ett litterärt verk är en ren projektion av 

läsarens upplevelse, är ju alla läsningar unika och därmed ges ingen 

möjlighet till gemensam tolkning eller överföring av värden. Dessutom står i 

synen på läsningen som helt subjektiv allt som upplevs provocerande eller 

störande, att finna i läsarens eget medvetande och inte i texten. 

Enkelt uttryckt, om meningen skapas först hos läsaren så 

innebär det att den aparta verklighetsförståelsen inte ligger i verket och 

därför inte är överförbar. Utifrån detta sätt att se på litteratur blir det svårt 

att försvara litteraturens plats i klassrummet. Den logiska konsekvensen blir 

att man utifrån synen på läsning som helt subjektiv inte kan tala om ett 

verks värderingar även om dessa texter härbärgerar odemokratiska åsikter, 

rasism, sexism eller andra yttringar som uppenbart strider mot skolans 

styrdokument.  Får denna typ av apart verklighetsförståelse stå obemött, på 

grund av ett teoretiskt resonemang kring var mening skapas, innebär det att 

den allvarliga kritik mot verket Mannen som kunde tala med hästar som förs 

fram av Maria Ulfgard inte är relevant. Samtidigt kan vi genom Ulfgards 

undersökning tydligt se hur flickorna genom sin läsning formas till en 

samsyn gällande Annies otrohet. Uppenbarligen sker en viss form av 

                                                 
49 Ibid. s. 325. 
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överföring mellan verk och läsare. Det är alltså tydligt att även verk av idag 

kan rymma en apart verklighetsförståelse och att denna verklighetsförståelse 

har betydelse.  

Genom en oreflekterad tillägnan av texten förs denna 

verklighetsbild över på läsaren. När denna typ av litteratur används inom 

den svenska skolan är det alltså av vikt att strategier för att synliggöra dessa 

dolda verklighetsförståelser erbjuds eleverna. Ulfgard tar fasta på detta i sin 

undersökning:  

 
Ett påtagligt drag i undersökningen är att flickorna i sina 

läsningar har visat att de inte bryr sig om, alternativt inte förmår, 

att tolka eller genomskåda en del skildringar i romanerna. Detta 

gäller otillförlitliga miljöskildringar, stereotypa 

människoskildringar och ideologiska undertoner och diskurser. I 

undersökningen har flera exempel varit av en karaktär som 

skolans styrdokument och samhället i övrigt knappast har för 

avsikt att uppmuntra.50 

 

Samtidigt förespråkar Ulfgard en textpluralism i skolan. Hon menar att 

”[f]lickorna i undersökningen har rätt till sina läsningar och dessa skall inte 

ifrågasättas”, men att skolans roll är att problematisera och diskutera 

elevernas val av nöjesläsning. Om litteraturen skall ha den funktion som 

styrdokumenten anger, så är det just i den kritiska reflektionen av det lästa 

stoffet som detta goda uppstår. 51 

 

3.2 Kritik av upplevelseläsningen 

Om meningen hela tiden är en och densamma oavsett läsare och 

sammanhang, kanske man kan tycka att samsyn står att finna för envar 

som gräver tillräckligt djupt, men inte heller om textens mening ligger i 

orden är överförbar mening given.   

Nykritiken är en av de skolor som tydligast utgår från 

perspektivet att texten skall ställas i centrum. Denna riktning menar dock 

att författarintentionen inte är värd att söka, eftersom den antingen är 
                                                 
50 Ibid. s. 342. 
51 Ibid. s. 342. 
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realiserad i verket och då kan upptäckas genom en studie av verket i sig; 

eller också saknas den och då är den helt överflödig för uttolkningen. 52 

Läsarens upplevelse är även den ointressant, då en tolkning utifrån effekt 

snarare innebär en studie av människan än av verket. Johan Fjord Jenssen 

visar detta tydligt i sin klassiska introduktion av nykritiken, Den ny kritik:  
 

Digtningen betragtedes i denne (den positivistiska 

litteraturforskningen) som resultat af omgivende faktorer, og det 

for digtningen relevante studium blev derfor studiet av disse 

faktorer, de vaere sig litteraerhistoriske, biografiske, 

milieumaessige, sociologiske, religiöse eller kulturpolitiske. […] 

Det er nykritikens grundpostulat, at dette ikke blot er 

unödvendigt, men tillige förer bort fra digtningen og i siste instans 

bunder i en missopfattelse af dens natur.53 

 

Tron på att texten har ett värde i sig, utanför kopplingen till elevernas egen 

livssituation är kanske tydligast när man diskuterar kanoniserade texter. 

Lärarna är många gånger fullt medvetna om att eleverna har svårt att 

tillgodogöra sig stoffet, men tanken på en överföring av kulturarv är så pass 

viktig att ”man får vara beredd på att man kanske får översätta vartenda ord 

för dem.”54 Orsaken till det enorma motstånd som många lärare beskriver 

vid läsningen av klassiker bygger naturligtvis på kunskapsbrister vad gäller 

metaspråk och formfrågor. Vid en tillägning av de kanoniserade verken krävs 

att eleverna tränat upp sin performanskompetens. ”Ju högre litterär 

kompetens en läsare har, desto fler betydelser kan han läsa in i texten och 

dess detaljer. […] En person med rudimentär litterär kompetens ser liksom 

den synskadade bara stora helheter med suddiga konturer.”55  

Vid läsningar av Homeros är det viktigt med grundläggande 

kunskaper i textens form, om hur hexametern är strukturerad, och 

kännedom om författarspecifika drag som stående epitet. Vid läsningen av 

Stagnelius förhöjs upplevelsen avsevärt om man som läsare har kompetens 

                                                 
52 Michael Gustavsson, Textens väsen: en kritik av essentialistiska förutsättningar i modern litteraturteori, 
Stockholm 1996, s. 22. 
53 Johan Fjord Jenssen, Den ny kritik, citerat efter Michael Gustavsson, Textens väsen, Stockholm 1996, s. 18.  
54 Brodow och Rininsland, s. 74. 
55 Ibid. s. 196. 
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gällande metaforik och rytm. Samtidigt visar flera undersökningar att denna 

kompetens lättast övas upp innan klassikerna introduceras. ”Om lärare 

skall bedriva undervisning om litterära texters tematik, komposition, 

berättarteknik och stil […] går [undervisningen] hem bättre om texterna 

tillhör en genre som eleverna är vana vid och har ett positivt känslomässigt 

förhållande till.”56  

Vid samtal med lärare är det dock många som bedömer att denna 

kompetens uppstår automatiskt efter en viss tids läsning, eller att 

performansen enklast övas upp genom samtal om egna texter i 

responsgrupper.57 Denna syn på performanskompetensen som naturligt 

uppblomstrande genom samtal i responsgrupper står i direkt kontrast till 

det naturliga samtalets karaktär. Performansen är den skolade 

kompetensen, den som ligger vid sidan av kompetenser som utvecklas i 

relation till det egna jaget och i samtalsgrupper kring egna texter. Örjan 

Torell illustrerar litterär kompetens som ett samspel mellan 

performanskompetens, literary transfer-kompetens och konstitutionell 

kompetens, där den konstitutionella kompetensen står för människans 

artskiljande egenskap som fiktionsskapande.  

Det kan mycket väl vara så att de svar en tolkning av en litterär 

text ger överensstämmer mellan en performativ och en intuitiv läsning. Torell 

visar i Hur gör man en litteraturläsare? exempel på tolkningar ur båda dessa 

perspektiv och visar hur en samsyn till största del råder i hur novellen 

”Japp” visar hundens spontana och äkta trohet. Men där en uttolkare med 

ett starkt literary transfer-perspektiv pekar på djurets känsloliv kopplat till 

sig själv och menar att det inte bara är ”människor som bryr sig och mår 

dåligt när någon dör, som i den här texten, utan även ett djur kan göra det”, 

ser en läsare med stor performanskompetens till texten i sig. 58 

 
Jag tror att för att tränga in i berättelsens värld, måste 

uppmärksamheten riktas mot detaljerna, mot enskilda meningar, 

mot uppbyggnaden av en fras, mot författarens ord i direkt tal (…) 

                                                 
56 Ibid. s. 196. 
57 Ibid. s. 194. 
58 Torell, s. 95. 
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Hunden är människans trognaste och mest tillgivna vän. Det kan 

tyckas vara verkets huvudtanke. Men det är, så vitt jag förstår, 

en ytlig föreställning. Det handlar om något annat. Och för att 

gräva sig fram till sanningen, måste uppmärksamheten riktas 

mot den scen, där människorna genomför evakueringen av den 

förolyckade. Låt oss till exempel ta meningen: ’Den som här hade 

farit ur livet kändes som omistlig i de första ögonblicken.’ 

Nyckelorden här är ’i de första ögonblicken’. 59 

 

Det är nu inte längre frågan om ett konstaterande av en självklarhet: ”[V]i 

läser förstås inte ”Japp” för att övertyga oss om vad mänskligheten har vetat 

sedan civilisationens absolut första begynnelse (eftersom hunden är det 

första domesticerade djuret): att hundar är trofasta och tillitsfulla.”60 Med en 

skolad performanskompetens lyckas denna blott sextonåriga läsare visa på 

textens inneboende kontraster. Genom att hänvisa till texten i sig lyfter 

performansperspektivet både textens kommunikativa funktion och dess 

estetiska värde. Både skönhet och budskap finns i orden. 

I föregående avsnitt belystes hur ett oreflekterat literary transfer-

perspektiv skapar en distans mellan text och läsare genom att blockera 

underliggande textuella betydelser. På ett liknande sätt måste det dock 

framhållas att ett oreflekterat performansperspektiv ger slagsida åt ett 

automatiskt estetiserande, vilket även det kan leda läsaren bort ifrån textens 

egentliga mening. En utvecklad kompetens i metaforik, struktur och 

textuella konventioner kan få läsaren att söka symboler där inga symboler 

finns. Kan få läsaren att missa den nödvändiga återkopplingen till det egna 

jaget och därmed resultera i en performansblockering. Jag menar alltså 

återigen att vi måste reflektera och granska hur vi använder litteraturen. Det 

är inte i metoden svaren finns på hur litteraturens goda skall förmedlas. Det 

är en fråga om förhållningssätt och medvetenhet både om textens 

möjligheter och om dess faror. 

 

 

 
                                                 
59 Ibid. s. 92, 96. 
60 Ibid. s. 96. 
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3.3 Ett vidgat textbegrepp 

Svårigheten att överhuvudtaget diskutera värden i förhållande till en rent 

subjektiv tolkning av texten och risken med den estetiska automatisering 

som kan uppstå vid en ren performansträning finner vi nya ingångar till om 

allt är text. Som jag skrev i inledningen används idag alla former av 

kommunikation som komplement vid litteraturundervisning, och vid en 

granskning av läroplaner och kursplaner ges stöd för en vidare tolkning både 

av kulturbegreppet och av vad litteratur egentligen är. 

 
Både grundskolan och gymnasieskolans litteraturundervisning 

skall alltså från och med de senaste kursplanerna utgå från ett 

vidgat textbegrepp. ’Att tillägna sig och bearbeta texter behöver 

inte alltid innebära läsning utan även avlyssning, film, video etc. 

Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade 

texter även bilder.’ Detta vidgade textbegrepp innebär att den 

lingvistiska och kulturella vändningen inom humaniora nu slagit 

igenom inom också skolans svenskämne.61 

 

Denna lingvistiska och kulturella vändning blir tydlig om man ser till hur 

ordet kultur används i styrdokumenten. I Kursplaner och betygskriterier 

2000 för grundskolan nämns kultur i så vitt skilda ämnen som slöjd, 

matematik, naturvetenskap, gymnastik och hemkunskap. Magnus Persson 

har i sin bok Varför läsa litteratur? visat på över femtio olika användningar av 

ordet kultur i kursplanerna.62 Om det vidgade textbegreppet sätts i relation 

till tanken att allt är kultur blir konsekvensen för synen på var litteraturens 

mening ligger enorm. Som startpunkt för denna kulturella vändning anger 

Persson Clifford Geertz studie The Interpretation of Cultures: ”Ett folks kultur 

kan ses som en ’ensemble av texter’, som fantasifulla verk uppbyggda av ett 

socialt råmaterial. En av Geertz mest kända texter handlar om tuppfäktning 

på Bali. Fenomenet kunde av Geertz betraktas inte bara som kultur utan 

också tolkas som om det vore en text.”63 

                                                 
61 Magnus Persson, Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, Lund 
2007, s. 81f. 
62 Ibid. s. 47. 
63 Ibid. s. 30. 
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I avsnittet Syfte och frågeställning tog jag upp problemet med att 

betygen avses bedöma en teoretisk kompetens i litteratur utan att teorin i 

fråga är specificerad. Magnus Persson reflekterar även han över detta 

faktum och menar att detta har sin grund i att litteraturämnets legitimering 

förändrats.64 Litteraturen har idag sin legitima plats som medium för 

kunskap bortom litteraturen. Det handlar inte om kunskap om litteratur 

utan genom litteratur, dessutom genom en litteratur som kan vara i princip 

viken form av kommunikation som helst. 

Ett vidgat textbegrepp innebär både möjligheter och problem. 

Med det vidgade textbegreppet blir kontexten synlig. En texts värde blir icke 

hierarkiskt och demokratiskt. Det handlar inte längre om en skillnad mellan 

hög och låg litteratur utan om hur litteraturen oavsett form kan tillämpas för 

att förklara kulturella, historiska och sociala processer. Problemen med att 

på detta sätt helt avestetisera litteraturen är dock fler än dess fördelar. En 

omedelbar följd blir naturligtvis en utarmning av den språkliga 

kompetensen. Genom att ett klassiskt verk får samma status som en 

tidningsnotis löses det specifika för texternas individuella kvaliteter upp. 

Genom synsättet att allt är kultur blir minsta motståndets lag gällande. Att 

motivera läsning av de klassiska mästerverken blir med naturlighet betydligt 

svårare om filmatiseringen har samma värde.  

Dessutom finns ett underliggande problem av ideologiskt snitt i 

att omdefiniera allt som kultur och all kultur som text. Den politiska 

dimensionen täcks över. Vi ser inte längre motsättningar i termer av 

exempelvis klass, menar Persson:  

 
Mångkulturalismen passar enligt Slavoj Zizek som hand i 

handske med den globala senkapitalismen, och kan i själva 

verket sägas utgöra dess dominerande ideologi. Kampen för 

kulturella skillnader ’is performing the ultimate service for the 

unrestrained development of capitalism by actively participating 

in the ideological effort to render its massive presence invisible’.65 

 

                                                 
64 Ibid. s. 137. 
65 Ibid. s. 60f. 



 29

Det vidgade textbegreppet och den utökade betydelsen av ordet 

kultur är trots de problem de för med sig tecken på en större och på många 

plan nödvändig utveckling inom humanistisk forskning. Vi lever idag i en 

värld där den fasta grunden för kunskap rasat och där samhälleliga 

maktstrukturer blottlagts. Vi har med andra ord tagit klivet från en 

modernistisk värld till en postmodernistisk. 

 

3.4 En postmodernistisk vändning 

Vad som är meningsfullt idag kan vara meningslöst imorgon. Genom den 

västerländska historien har ett antal litterära verk utmärkt sig som 

klassiker. Tanken på att inordna dessa verk i en litterär kanon, paketerade i 

en antologi för klassrumsundervisning har för många pedagoger varit 

lockande. Men vad händer när ett verks mening låses fast? Som denna 

uppsats visat är texten plastisk. Tolkningen ligger på flera plan och kan 

varken knytas till upphovsman, läsare eller ursprung. Detta är en 

förutsättning och en möjlighet.  

Genom att låsa fast texten i en tolkning, det må vara som 

klassiker, som instrument för fostran, eller som ren nöjesläsning, kväver vi 

textens möjliga liv vid sidan av den tolkning vi valt. En kanonisering riskerar 

att göra texten museal, och de undervisande lärarna till hagiografer. 

Inom postmodernismen har många undergrenar på senare år fått 

en framskjuten plats. I och med att den fasta grunden för kunskap raserats 

har begreppet poststrukturalism allt mer kommit att ersätta begreppet 

postmodernism. Den poststrukturella beskrivningen av världen ryms dock 

inom det vidare begreppet postmodernism. För att underlätta läsningen har 

jag därför i detta avsnitt valt att undvika denna uppdelning. För att 

tydliggöra resonemanget och undvika oklarheter väljer jag istället att tala om 

postmodernism även då viktiga tankar och slutsatser kan hänföras till 

poststrukturalistiska landvinningar.  

Med Derrida blir mening omöjlig att fånga. “Because linguistic 

value is a function of differentiation, not full identity, one cannot locate the 
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origin of meaning, much less of concepts, anywhere within language”.66 

Mening blir därmed genom Derrida en oändlig möjlighet, omöjlig att 

begränsa och rama in. ”A structural description of meaning, in other words, 

must necessarily account for all the possible events it can give rise to: ’even 

if this (eventual) possibility only occurred once, and never again, we would 

still have to account for that one time and analyze whatever it is in the 

structural functioning of the mark that renders such an event possible’.”67  

En läsning av en text med Derridas tankar som bakgrund 

innebär en dekonstruktion av texten. Dekonstruktionen ”avtäcker 

metafysiska förutsättningar genom att i spel visa att det inte finns någon 

punkt utanför språket, dels markera att språket inte har några absoluta 

gränser”.68 I praktiken är det ”inte längre fråga om att – som i 

hermeneutiken – översätta texter till en sammanhängande betydelse, inte 

heller – som i klassisk strukturalism – att återföra den på mönster som kan 

delas av en kulturell gemenskap, utan snarare att i en individuell läsakt visa 

upp dess inneboende möjligheter.”69  

Denna typ av språkspel, där den fasta grunden för tolkning av 

text omöjliggjorts, innebär en värderelativism. Dels kan man med detta 

språkspel hävda att språkets pluralistiska möjligheter lyfts, men samtidigt 

kan man hävda att spelet leder till att ingen enhetlig betydelse återstår. 

Många kritiker menar att den värderelativism som uppstått genom det 

postmodernistiska synsättet omöjliggör en överförbar funktion hos verket. 

Även kritiker kan visserligen hålla med om att texten saknar en stabil 

meningskärna, att uttolkaren tillför verket en egen dimension och att 

”mening är avhängigt av sammanhanget, kontexten, och att förståelse ytterst 

kräver mer än ett perspektiv, mer än ett sammanhang”,70 men de pekar även 

på den absurda förlängningen av att sanningen endast har sin grund i 

”skiftande historiska smaker eller i makt och fördomar och ideologi”.71 Den 

                                                 
66 William Ray, Literary Meaning: from phenomenology to deconstruction, Oxford 1984, s. 145. 
67 Ibid. s. 147. 
68 Olsson, s. 66. 
69 Ibid. s. 101. 
70 Erland Lagerroth, ”Litteraturen som motpol till vetenskapen”, Litteraturens makt. red. Birthe Sjöberg, Lund 
2000, s. 148. 
71 Ibid. s. 151. 
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logiska konsekvensen av det blir att resonemanget är ogiltigt som argument 

och endast har sin grund i vad teorin själv nämner som smak, makt, 

fördomar och ideologi.  

Det språkspel som beskrivs av företrädare för dekonstruktionen 

har många gånger visat att förgivettagna sanningar bottnat i föreställningar 

och konvenans snarare än i hårda vetenskapliga fakta. Många gånger har ett 

verks sanna mening slagits fast och levt vidare genom generationer av 

uttolkare utan att ifrågasättas. Språkspelets synliggörande kraft är en av 

dekonstruktionens viktigaste bidrag till litteraturforskningen. Ett gott 

exempel på detta, som jag återkommer till i uppsatsens avslutande del; Den 

relevanta kontexten, är hur Shakespeares pjäs Othello analyserats efter en 

mall av förgivettagen karaktär. Vad som ges relevans är snarare uttolkarens 

bild av verket än den betydelse som bärs av texten själv.  

Samtidigt har detta spel med ordens värde lagt krokben för sig 

självt. Om alla filosofins klassiska begrepp, inklusive sanningsbegreppet, 

genom dekonstruktion blir upplösta, kan vi då ta teorin om dekonstruktion 

på allvar? Erland Lagerroth är en av postmodernismens kritiker samtidigt 

som han erkänner de hållbara nyvinningar den burit med sig genom  

synliggörandet av dolda kontexter. I sin text ”Litteraturen som motpol till 

vetenskapen” vill han lyfta litteraturen som livsnära i motsats till 

vetenskapliga abstraktioner. Där vetenskapen förstår genom att sönderdela 

och reducera ger konsten insikt genom att visa upp komplicerade helheter.  

Enligt Lagerroth har texten med de nya postmodernistiska 

strömmarna hamnat i ett utanförskap. Texten i sig har blivit ”sekundär, ett 

offer för olika slags abstrakt tänkande, för nihilism och narcissism. Det har 

gjort det svårare för litteraturen. För när kritikern tränger sig in på 

förarsätet, förvandlas litteraturens makt till vanmakt”.72 Farorna med det 

postmodernistiska synsättet, menar Lagerroth, är att verket förlorar sitt 

värde som text. Man kan som Lagerroth beskriver det, inom 

postmodernismen mötas av tankar som att kritiken inte längre är ”parasitisk 

på en redan given litterär text, utan [att] den konstruerar sitt objekt, 

                                                 
72 Ibid. s. 152. 
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producerar verket”.73 Vilket i sin förlängning gör kritikern till konstnär och 

avfärdar författaren. Samtidigt leder detta synsätt till att en kritikers smala 

syn på relevant kontext kommer att gälla som uttolkning av ett verks 

’korrekta’ innebörd. Textens innebörd kan på detta sätt, enligt Lagerroth 

förvirras bort ifrån texten. Resultatet liknar därmed tragiskt nog vad 

dekonstruktionen med sitt språkspel ville motverka. 

Ett exempel som Erland Lagerroth refererar till i sin text 

”Litteraturen som motpol till vetenskapen” är ett av Ken Wilber skildrat möte 

om Emily Dickinson, organiserat av Modern Language Association:  
 

Sessionen kallades ’Masturbationens musa’, det var fullt med 

folk, och poängen var att ’den dolda strategin i Emily Dickinsons 

dikt finns i hennes användning av ’encoded images of clitoral 

masturbation to transcend sex-role limitations imposed by the 

nineteenth-century patriarchy’74 

 

Wilber menar att detta är en övertolkning av texten som möjliggjorts genom 

den relativism postmodernismen fört med sig. Om mening är en oändlig 

möjlighet, omöjlig att begränsa och rama in, kan ingen egentlig mening slås 

fast och samtidigt är genom denna relativism all tolkning tillåten.  

Samtidigt som humanistisk forskning måste vara öppen för 

kontrasterande möjligheter där fler sidor än en kan vara giltig, kan den inte 

bygga på anarki och samtidigt hävda sin vetenskapliga status. Detta är både 

paradoxalt och intressant. En av denna uppsats huvudteser är just detta. 

Litteraturens plasticitet är en förutsättning för dess livskraft, samtidigt som 

mening är överförbar. Litteraturvetenskaplig forskning kan bara ges 

vetenskaplig status om kriterierna för tolkning står på stadig grund. Precis 

som i all forskning måste en hypotes prövas och bevisa sin giltighet även 

inom humaniora. I en ton av uppgivenhet avslutar Wilber sitt resonemang 

med det krassa konstaterandet att man: 
 

[U]tifrån det obestridda faktum att all sanning är beroende av 

sammanhanget och att alla sammanhang är bottenlösa […] 
                                                 
73 Ibid. s. 151. 
74 Ibid. s. 152. 
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kommit till den förvirrade föreställningen att alla sanningar bara 

är subjektiva och relativa, godtyckliga och konstruerade. 

Sanningen är vadhelst du önskar, vilket inte lämnar oss med 

något annat än denna granat av nihilism fylld med den tjockaste 

narcissism, ett postmodernt bakverk från helvetet.75 

 

En del av Wilbers kritik bygger på att postmodernismen tappar de 

sammanhang den egentligen vill lyfta. Genom att ta in kontextens betydelse 

vid texttolkningen kan ett verks betydelse som människokunskap 

tydliggöras. Problemet uppstår om ingen kontext är viktigare än en annan. 

Om allt är relativt och utan företräde. I det läget tappar kontexten i 

betydelse. En sund uttolkning av en text måste naturligtvis pröva en 

kontexts relevans mot andra möjliga kontexter.  

Ken Wilber argumenterar övertygande för ett synsätt som både 

ger positivt erkännande av postmodernismen där sådan är berättigad och 

starkt kritiserar den där så krävs. Wilbers synsätt bottnar i insikten om att 

allt är att se både som del och helhet. Att ”[e]n hel bokstav är en del av ett 

helt ord, som är en del av en hel mening, som är en del av ett helt stycke 

osv.”76 När diktverket uppstår som idé, eller känsla eller impuls hos en 

författare så är det alltså både som en egen helhet samtidigt som det är en 

del av andra helheter. Denna primära helhet som sedan övergår till helheten 

litterärt verk kan mycket väl ha varit en del av helheten genus, ekonomi, 

eller kultur. 

Den nya helheten är dock konstverket i sig och bör därför tolkas 

utifrån ett sådant. Samtidigt som konstverket alltså är sin egen helhet finner 

man konstverkets mening i ”relationsförhållandena mellan elementen eller 

dragen i verket självt” men även i verkets relation till tolkaren.77 ”Och ytterst 

är denna holon, denna kontext, inte den individuella läsaren eller åskådaren 

utan hela den kulturella bakgrund, där verket mottas.”78 Kontext har med 

Wilber fått tillbaka sin betydelse. ”’Med andra ord, ’kontext’ betyder 

                                                 
75 Ibid. s. 152. 
76 Ibid. s. 148. 
77 Ibid. s. 150. 
78 Ibid. s. 150. 
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’begränsningar’, inte kaos.’ Och dessa sammanhang måste vara verkligt 

existerande. De måste själva verifieras i enlighet med tillgängliga bevis.”79 

Derrida till trots kan vi känna mening i de mest oordnade 

mönster. Frågan infinner sig om det ens är möjligt att inte se mening, om 

mening någonsin helt och fullt är frånvarande? Om vi accepterar att vi är 

meningsskapande vare sig vi har en fast grund för det eller inte, kan 

litteraturen få en funktion, både som bärare av traditioner och som 

nedrivare av desamma. Både som fostrare av demokratiska värderingar och 

som uppviglande kraft. Både som kunskapsförmedlare och som nöje.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                 
79 Ibid. s. 151. 
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4. Litterär kompetens 
Vilka slutsatser kan vi dra ur det resonemang som hittills förts? Låt oss göra 

en kort sammanfattning. 

De inledningsvis beskrivna målen enligt skolans styrdokument 

lyfter litteraturens möjligheter. Man förväntar sig inom skolan att 

litteraturen skall verka som en god kraft och bidra till utvecklandet av ett 

mångkulturellt synsätt och demokratiska värderingar hos eleverna. Att 

litteraturen bär möjligheten att förändra slås tydligt fast samtidigt som 

bilden kompliceras genom litteraturens effekter. Som exemplen med 

Nibelungeneposet, den sovjetiska barnlitteraturen och romanen Onkel Toms 

stuga visar, är litteraturens makt inte bunden av idag rådande moralsyn 

utan snarare alltid föremål för förvandling.  

I den därpå följande beskrivningen av inflytelserika teorier inom 

litteraturforskningen problematiseras bilden av litteratur som oomtvistligt 

god ytterligare. En subjektsbaserad syn på litteratur lägger texten helt 

utanför den goda pedagogens kontroll, en närläsning av verket riskerar att 

kontexter relevanta för elever och andra läsare förbigås och att de önskade 

effekterna enligt styrdokumenten därmed uteblir. Med det vidgade 

textbegreppet och den postmodernistiska vändningen lyfts kontexten men på 

bekostnad av textens estetiska värde och själva dess existens.  

Man kan naturligtvis även kritisera kritiken. Är till exempel 

resonemanget om Onkel Toms stuga relevant? Bygger inte den kritik jag 

anför på en förlegad och författarcentrerad litteratursyn? Detta är en 

brännpunkt. Vad innebär egentligen kontext och vilken kontext bör ses som 

relevant för uttolkningen? 

Litteraturens faror är på intet sätt mindre idag än de var under 

slaveriets tidevarv, nazismens frammarsch eller under den Stalinistiska 

åsiktskontrollen. En aningslös och naiv litteratursyn måste aktivt 

motverkas, i synnerhet bland dem som fostrar kommande generationer. Jag 

vill här förespråka en väg att gå. 

Det första vi kan slå fast, en gång för alla, är att litteraturens 

makt är stor och att den, om den tjänar i det godas tjänst, kan vara en viktig 

del av den fostran som skolans styrdokument önskar se. Lösningen på hur 
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detta skall ske ligger naturligtvis varken i att kontrollera och styra vad som 

skall anses som god och uppbygglig litteratur som i fallet med den sovjetiska 

barnlitteraturens krav på realism, eller i att blåsa upp och tolka ett helt verk 

utifrån en marginellt förekommande kontext.  

Lösningens första steg är att inse att tolkningens faror existerar, 

och att förbereda sig på att argumentera mot eventuella felslut. Det är alltså 

viktigt att inse att många kontexter speglar verket och att en explicit kontext 

aldrig kan bära textens hela mening. Ett felslut handlar utifrån det 

perspektivet om en alltför snäv selektering av relevanta kontexter. Något jag 

menar tydliggjordes i avsnittet om litteraturens faror. Här har vi även svaret 

på frågan om kritiken av Onkel Toms stuga är relevant eller inte. En 

uppfattning som den att biografiska kopplingar aldrig är relevanta för verket 

har låst kontexten och banar därmed väg för ett möjligt felslut.  

Ett annat viktigt steg för att litteraturen skall ha den effekt som 

önskas i undervisningssammanhang är att den litterära kompetens, som den 

förklaras i Hur gör man en litteraturläsare? återfår sin status i 

undervisningen. Balansen mellan performanskompetens, literary transfer-

kompetens och konstitutionell kompetens är nödvändig att upprätthålla för 

att på ett fullgott sätt kunna tillägna sig nyttan och glädjen i en litterär text. 

”Litteraturkurser för blivande lärare har ofta en stark betoning på 

litteraturhistoria; enskilda texter läses och tolkas som exempel i samband 

med studiet av en epok, strömning eller enskilt författarskap. […] Minst lika 

viktigt är att utbildningen också inriktas på att mer generellt öva upp den 

litterära läsförmågan och självreflexionen och medvetandegöra de strategier 

och konventioner som vi faktiskt tillämpar då vi konstruerar betydelse i en 

litterär text.”80 Med denna kompetens i bagaget ökar läsarens krav på 

textens relevans. Det blir med en utvecklad litterär kompetens lättare att 

värdera litteratur och därmed att sålla litteratur som inte lever upp till 

grundläggande krav på konstnärlig kvalitet eller människosyn.   

I följande avsnitt kommer jag att lyfta fram tre vägar som inom 

sig rymmer många viktiga steg för utvecklingen av litterär kompetens. För 

                                                 
80 Stig Bäckman, ”Om studenters litterära kompetens”, Tvättbjörnar och länsherrar: tio artiklar om berättelser, 
text och föremål, red. Stig Welinder, Härnösand 2001, s. 53. 
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att uppnå litterär kompetens måste vi dels behärska det litterära språket, 

dels kunna hantera ett verks verklighetsförståelse och dels kunna bedöma 

och ta till oss av ett verks relevanta kontext. 

 

4.1 Det litterära språket 

Vad som skiljer det litterära språket ifrån vardagsspråket är till en stor del 

en överenskommelse om vad som är litterärt och vad detta innebär; att man 

med litteratur menar något mer än vad som sägs, att allt som sägs har 

betydelse, att man med en dikt kan säga en sak och mena något annat. Allt 

detta är egenskaper som ligger i texten, men genom att försvåra 

kommunikationen på det sätt som det litterära språket gör kan sådant som 

ligger utanför texten aktualiseras. Viktor Sklovskij har definierat denna 

funktion hos det litterära språket som ett främmandegörande.  

 
Men det är just för att återställa förnimmelsen av livet, för att 

känna igen tingen, för att visa att stenen är en sten, som det 

finns detta som kallas konst. Konstens uppgift är att förmedla en 

förnimmelse av föremålet, som en vision, och inte som 

igenkännande; konstens tillvägagångssätt, dess grepp [priëmy], 

är ”främmandegörningen” [priëm ostranenija] av föremålet och 

den ’medvetet försvårade formen’ [priëm zatrudnënnoj formy] 

vilka båda syftar till att stegra varseblivningens svårighet och 

varaktighet. Ty i konsten är varseblivningsprocessen ett 

självändamål och måste förlängas; konsten är ett medel att 

uppleva företeelsernas tillblivelse, vad som redan blivit till har 

ingen betydelse i konsten.81 

 

En kompetent litteraturläsare har dels en stark medvetenhet om vad som 

gör det litterära språket unikt och förhåller sig därmed till texten med en 

förförståelse. Som pedagog har man i uppgift att till eleverna beskriva och 

förklara vad som skiljer den litterära texten från till exempel en 

instruktionsbok.  

Åsikten att en läsares tolkning alltid är korrekt blir därmed 

absurd. Trots det är det en vanligt uttalad åsikt även hos annars förståndiga 
                                                 
81 Ibid. s. 29. 
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litteraturvetare. I boken Litteraturen och läsarna, en festskrift till Gunnar 

Hansson, avslutar Cai Svensson sin annars mycket intressanta artikel 

”Läsaren och intersubjektivitetens arkitektur: Om litteratur som 

kommunikation” med orden ”De senaste 20 årens utveckling inom 

litteraturvetenskapen och angränsande discipliner ger anledning till en viss 

optimism vad gäller älgars och dykares förmåga att i fortsättningen hävda 

sitt berättigande gentemot präster och akrobater, vars manövrer väcker allt 

mindre anklang hos såväl lekmän som specialister.”82 Med detta citat syftar 

Svensson på hur specialister och experter reagerar på tolkningar som 

uppenbart stickar av från den allmänna.  

För att tydliggöra detta måste orden älgar och dykare placeras i 

sitt sammanhang. I Gunnar Hanssons avhandling Dikten och läsaren 

undersöks hur elevers förståelse och tolkning av utvalda dikter förändras 

efter läsning av expertkommentarer. Frågor om den ursprungliga tolkningen 

förändras, antingen som skönhetsupplevelse eller innehållsmässigt genom 

denna typ av guidning, blir belyst bland annat genom dikten Den enda 

stunden av Johan Ludvig Runeberg: 

 
Allena var jag, 

han kom allena; 

förbi min bana 

hans bana ledde, 

han dröjde icke, 

men tänkte dröja, 

han talte icke, 

men ögat talte.- 

Du obekante, 

Du välbekante! 

En dag försvinner 

ett år förflyter, 

det ena minnet 

det andra jagar; 

den korta stunden 

blev hos mig evigt, 

                                                 
82 Cai Svensson, ”Läsaren och intersubjektivitetens arkitektur: Om litteratur som kommunikation”, Litteraturen 
och läsarna: festskrift till Gunnar Hansson, red. Cai Svensson, Linköping 1988, s. 42. 
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den bittra stunden, 

den ljuva stunden.83 

 

Den tolkning som Cai Svensson försvarar ges av en folkhögskoleelev, innan 

han tagit del av någon guidning. Eleven beskriver hur han vid läsningen, 
 

tror att Runeberg var ute i naturen vid tillfället, och hade troligen 

stannat upp ett tag, möjligen vid någon vattensamling. Då kom 

troligen en älgtjur fram för att dricka, men tordes inte fram, utan 

fortsatte, dock frapperade den Runeberg genom sin oräddhet. ’Du 

obekante, du välbekante!’ Därmed tror jag att Runeberg menar, 

att fast vi känner djuren rätt väl anatomiskt sätt, så vet vi ytterst 

lite om de har något själsliv, och hur det i så fall är beskaffat.84 

 

Den dykare Svensson refererar till och vill försvara är även det en ytterst 

okonventionell tolkning av en poetisk text. Svensson beskriver en intervju 

kring dikten Djupt, djupt i mitt hjärta av Ebba Lindquist: 

 
 Djupt, djupt i mitt hjärta 

 vet jag allting om havet. 

 Med slutna ögon ser jag det 

 framför mig 

 Långt, långt från havet 

 lyssnar jag kväll efter kväll 

 till havets röst.85 

  

Eleven, den artonårige Mats, ger i intervjun följande tolkning.  

 
Jag fick för mig att den här personen var en dykare… Han får 

samma ljud som när man dyker ner i havet, känner han samma 

ljud då. Det där ’lyssnar till havets röst’ är samma ljud som han 

hör när han dyker alltså… under vattnet… Det är en väsning som 

hörs när man är under vattnet. Det hörs hela tiden ett ljud, det 

                                                 
83 Johan Ludvig Runeberg, ”Den enda stunden”, citerat efter Dikten och läsaren: studier över diktupplevelsen, 
Gunnar Hansson, Stockholm 1970, s. 224. 
84 Gunnar Hansson, Dikten och läsaren: studier över diktupplevelsen, s. 274. 
85 Ebba Lindquist. ”Djupt, djupt i mitt hjärta”, citerat efter Litteraturen och läsaren: festskrift till Gunnar 
Hansson, red. Cai Svensson s. 36.  
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är svårt att beskriva hur det låter, ja, väsande, susande på något 

sätt.86 

 

När en elev blandar ihop de olika språken kan man säga att denne läser den 

litterära texten referentiellt. Vanligtvis är detta ordens viktigaste funktion, 

att direkt stå som tecken för ting och företeelser i den yttre världen. Denna 

referentialitet är dock byggd på en överenskommelse om vad ett ord specifikt 

refererar till, en överenskommelse som genom den av Sklovskij beskrivna 

främmandegörningen kompliceras.  

Begreppet referentialitet ligger till grund för Michael Riffaterres 

läsarorienterade semiotik. I boken Tvättbjörnar och länsherrar är detta en av 

de teorier Stig Bäckman använder sig av för att beskriva utvecklingen av 

litterär kompetens. Bäckman skriver: ”När vi läser en dikt läser vi två 

gånger. Under den första läsningen, som Michael Riffaterre kallar den 

heuristiska, läser vi referentiellt och förstår meningen, ordens mimetiska 

funktion. Under denna fas upptäcker vi oförenligheter och obegripligheter.”87 

Under den andra fasen läser vi texten retroaktivt. Vi söker oss med vad vi 

har i minnet mot symboliska, tematiska eller andra strukturella teman som 

binder samman dikten. Orden får alltså sitt värde i det poetiska 

sammanhanget.  

En av skolans uppgifter i litteraturundervisningen måste alltså 

vara att guida eleverna från den referentiella läsningen och fram till en 

innerlighetstolkning. Denna läsprocess beskrivs i fyra steg av Stig Bäckman. 

 

1. Referentiell läsning: Den nivå som leder till den typ av felslut 

som drabbade uttolkningen av både Vesaas, Runeberg och 

Lindquists texter ser med Bäckmans egna ord ut på följande sätt: 

”Texten avkodas på lingvistisk-semantisk nivå som ett vanligt 

språkligt meddelande. Det är när en sådan läsning producerar 

obegripligheter som behovet av tolkning inställer sig”.88  

                                                 
86 Svensson, s. 36. 
87 Bäckman, s. 31. 
88 Ibid. s. 38. 
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2. Signifikanstolkning: En hypotes om diktens helhetsbetydelse 

utformas utifrån de ledtrådar som ges i diktens enskilda element. 

Under denna fas studeras diktens struktur och stämmer alltså 

överens med steg två enligt Riffaterres sätt att se på läsning. 

3. Extern tolkning: Den kontextuella fasen av läsprocessen. Här 

ser man till sådant som ligger utanför texten men som kan vara 

avgörande för textens uttydning såsom historisk, kulturell, 

biografisk bakgrund. 

4. Innerlighetstolkning: I detta skede kopplas läsningen till dess 

literary transfer möjligheter. Som läsare är det i detta skede 

texten kopplas till ens privata situation, känslor och erfarenheter. 

 

4.2 Hantering av verklighetsförståelsen 

Att finna tillämpbara strategier för att hantera ett verks ibland aparta 

verklighetsförståelse är, som denna uppsats visat, direkt nödvändigt om 

litteraturen skall berättiga sin plats i klassrummen. Antingen läsningen är 

intuitiv som i Ulfgards exempel eller styrd av ideologiska krafter, kan aparta 

budskap tränga in i läsaren och forma icke önskvärda föreställningar om 

verkligheten. Som pedagog handlar det i första hand om att vara medveten 

om litteraturens faror. Ingen metod eller teori kan fullständigt täcka upp för 

hur ett verk tolkas och tas emot hos den enskilde läsaren, men med 

medvetenhet om problemen följer även en väg till problemens lösning.  

Torsten Pettersson visar i boken Dolda budskap olika strategier 

som kan tillämpas för att hantera denna aparta verklighetsförståelse. I urval 

ser dessa strategier ut på följande sätt: 

En bok kan aktivt eller passivt förpassas till historiens skräphög. 

Antingen sker detta genom att boken i så pass hög utsträckning anses 

förkastlig att den förlorar sitt berättigande eller också sker det genom att 

dess frågor anses ointressanta och passé och därmed helt enkelt slutar att 

läsas. I vissa fall kan det alltså vara berättigat med ett utdömande av verket i 

sin helhet.  

Man kan även välja ett åsidosättande av verkets 

verklighetsförståelse. Om ett verk bedöms ha kvaliteter som konstverk, eller 
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om vissa delar av dess verklighetsförståelse behåller sin relevans kan ett 

metodiskt åsidosättande av en del av verkets verklighetsförståelse vara 

berättigat. Exempelvis kan man hävda att ”Dostojevskijs Brott och straff 

präglas av föreställningen att den ryska intelligentsian håller på att 

korrumperas av en rationalistisk och irreligiös västerländsk nytto- och 

övermänniskomoral, vars yttersta konsekvens är ett nihilistiskt förakt för 

människolivets inneboende värde”.89 Bokens verklighetsförståelse blir med 

den läsningen ett slag för grekisk - ortodox kristenhet. I fallet med Brott och 

straff kanske denna verklighetsförståelse, om än apart, kan stå tillbaka för 

verkets övriga kvaliteter som exempelvis den djupa insikten i människans 

natur. 

Om upphovstiden för verket präglas av en idé som för oss kan 

tyckas främmande utan att vi för den skull riskerar att snärjas av den, kan 

en historisk kontextualisering vara tillämplig. Exempel på detta kan vara av 

förlegad psykologisk karaktär som ”Shakespeares utnyttjande av 

temperamentsläran och passionernas psykologi”.90 Att göra en historisk 

inblick i vad dessa teorier beskrev kan kanske hjälpa oss att bättre förstå 

dramats karaktärer, men syftar inte till att vi skall tillämpa tankarna i vår 

tid. En historisk kontextualisering av verklighetsförståelsen kan därmed 

tjäna till ytterligare förståelse av verket även om verklighetsförståelsen i sig 

är apart. 

En verklighetsförståelse som kan omaktualiseras och göras 

aktuell även om dess omedelbara manifestationsform är förlegad erbjuder 

genom det en strategi för användning. Brott och straff är även i detta exempel 

tillämpbar. Pettersson målar upp hur romanen skulle kunna användas i 

undervisningssammanhang med följande scenario:  

 
Raskolnikovs brott och hans historiskt förankrade 

bevekelsegrunder är visserligen på ytan främmande för oss, men i 

andra former kan vi alla råka ut för något liknande. Raskolnikov 

tycker att han måste begå en ond handling, bland annat för att 

upprätthålla sin självkänsla, för att bevisa att han inte är en ’lus’. 

                                                 
89 Pettersson, s. 137. 
90 Ibid. s. 139. 
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På samma sätt vill vi kanske visa oss duktiga och modiga genom 

att göra något förbjudet, till exempel snatta något i en affär. Men 

om vi gör det märker vi ofta att det, som vi tyckte var en i 

praktiken betydelselös handling (det som vi stal var ju inte värt 

särskilt mycket), i ett moraliskt avseende var av stor betydelse. Vi 

plågas av vårt samvete, vi kanske berättar om handlingen för en 

vän som – liksom Sonja i Dostojevskijs roman – inte förråder oss, 

men försiktigt försöker få oss att inse att vi måste ställa tillrätta 

det som vi har gjort. Till slut kanske vi gör det, genom att 

bekänna inför butiksägaren, och om vi inte vågar göra det, så 

känner vi i varje fall på oss att vi skulle må mycket bättre om vi 

gjorde det. Det är detta allmänmänskliga dilemma som 

Dostojevskij ställer oss inför, i en form som är tillspetsad och 

knuten till hans egen tid, men som djupare sett ändå kan ha 

betydelse för oss idag.91 

 

I detta fall har så mycket som möjligt av verklighetsförståelsen bevarats, 

utan att man för den skull har tagit in den religiösa omvandlingen. Medveten 

omtolkning av verkets verklighetsförståelse kan alltså innebära att relevanta 

delar lyfts fram som förminskar den aparta tolkningens relevans. 

Grundläggande för att ett verk med en uppenbart apart 

verklighetsförståelse skall berättiga sin plats i klassrummet är att tydligt 

peka ut vari det aparta i verklighetsförståelsen ligger. Att visa vad som i ett 

verk är oförenligt med vår kultur och människosyn kan vara en väg att gå 

som räddar verket från att förpassas till historiens skräphög även om dess 

verklighetsförståelse är uppenbarligen apart och förkastlig i sin helhet. 

Denna strategi är nog den mest tillämpade idag, i alla fall inom 

litteraturforskningen. Man skulle kunna beskriva denna strategi som en 

kontextualisering, där verket får stå till svars inför kritik gällande klass, 

etnicitet, imperialism, patriarkala strukturer med mera. Ofta leder denna 

strategi till att verket lever vidare i ett större sammanhang som kulturkritik, 

där dess aparta verklighetsförståelse tjänar som skrämmande exempel för 

nutida läsare. 

                                                 
91 Ibid. s. 141f. 
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Som pedagog får man naturligtvis inte skygga för ämnen som 

problematiserar och väcker debatt. Det är en stor skillnad mellan en text 

vars aparta verklighetsförståelse gör texten daterad och en text vars ämne 

skrämmer. Två problem som genereras av denna skillnad och som direkt 

påverkar litteraturens plats i klassrummet är dels rädslan att som pedagog 

inte klara av att hantera textens svåra frågor och därför döma ut den, och 

dels att med lust och energi ta sig an texten och sedan misslyckas med 

hanteringen av överföringen.  

Ett exempel på det sistnämnda ges i Gunilla Molloys bok Att läsa 

skönlitteratur med tonåringar. I boken skildras hur läraren Birgitta använder 

boken Flugornas herre i sin undervisning. Hon presenterar två syften till sitt 

val av bok. Dels vill Birgitta ge eleverna en stark läsupplevelse genom en bok 

med ett rikt och målande språk, och dels vill hon att temat mod och rädsla 

och plats i gruppen skall lyftas till diskussion.  

Birgitta inleder arbetet genom att låta eleverna associera kring 

vad en snäcka kan användas till och läser sedan avsnittet där snäckan 

beskrivs i Flugornas herre. Birgitta väljer medvetet att inte ta upp det tema 

hon vill att eleverna skall upptäcka under läsningen. Enligt Birgitta är 

eleverna själva ”så pass kloka att dom ser det här med mod och rädsla och 

vem som tar plats i gruppen”.92 Vid den sista lektionen kring Flugornas 

Herre är det bestämt att de även skall se filmen. Situationen beskrivs på 

följande sätt: 

 
Den dominerande pojkgruppen har återigen tagit de bästa 

platserna. Birgitta säger att hon ’hoppas att de har dåligt 

samvete’. Två flickor kräver att få bättre platser längre fram, 

vilket pojkarna inte tillåter, förrän Birgitta handgripligen flyttar 

om eleverna. Filmen börjar. Så fort som Nasse kommer i bild, 

grymtar samma pojke som föregående lektion och säger återigen 

’Göran Persson’. […] Varje inlägg från någon pojke i den 

dominerande gruppen följs av långa applåder. Efter en stund 

säger Birgitta ifrån och applåderna upphör. En pojke säger 

istället: 

- Han skulle ha slagit ner Jack direkt. 
                                                 
92 Gunilla Molloy, Att läsa skönlitteratur med tonåringar, Lund 2003, s. 143. 
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- Flera instämmer. 

- Hade de andra något ansvar? Frågar Birgitta. 

- Näää, svarar flera pojkar93 
 

I bearbetningen av Flugornas herre, får åsikten att våld innebär en lösning 

på problem stå oemotsagd. Förmodligen var det många elever som kunde 

identifiera sig med romanens karaktärer, men snarare än att slå hål på 

maktstrukturen som rådde i klassrummet hjälpte arbetet med texten till att 

befästa den. 

En text som Goldings Flugornas herre, kräver ett tydligt ledarskap 

och att klassrummet är ett tryggt rum för samtal. Men framför allt kräver 

den en medvetenhet om litteraturens faror. Samma lärare som på detta 

aningslösa och naiva sätt använde sig av Flugornas herre avvisar boken Kort 

Kjol, en bok som innehåller bland annat en gruppvåldtäkt, med argumentet 

att ”’[T]emat känns så nära på något vis. Det känns som om man inte kan 

skapa distans till den boken och då är jag rädd att sätta igång någonting 

som jag inte kan hantera”.94 Det är naturligtvis positivt att läraren här 

känner sin begränsning, samtidigt som det vore önskvärt att lärare med 

ansvar för litteraturundervisning var tränade att klara av just denna 

användning av litteraturen. Samtidigt som man kan känna förståelse inför 

lärarens beslut att avvisa boken Kort kjol står man frågande inför hennes 

syn på problematiken i Flugornas herre. ”Det kan ju aldrig vara dom, dom 

hamnar ju inte på en öde ö till exempel.”95 

 

4.3 Den relevanta kontexten 

I läroplanen för den svenska gymnasieskolan beskrivs kunskapsbegreppet 

på följande sätt: 
 

Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv 

diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad 

som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur 

kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap är naturliga 

                                                 
93 Ibid. s. 164. 
94 Ibid. s. 169. 
95 Ibid. s. 170. 
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utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt 

begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 

samspelar med varandra.96 

 

Denna läroplanstext harmonierar väl med den kunskapssyn jag önskat föra 

fram genom denna uppsats. Kunskap och sanning är begrepp som är 

föränderliga över tid. Trots det är det skolans uppgift att förmedla kunskaper 

och presentera sanningar. Den kunskap och den sanning som förmedlas 

måste därför ständigt ifrågasättas och uppdateras. Här har litteraturen en 

viktig funktion. Genom litteraturens unika förmåga att levandegöra kan en 

daterad samhällssyn göras begriplig, eller en marginaliserad röst göras hörd. 

Genom en kritisk läsning, där textens inneboende kraft lyfts, där 

en apart verklighetsförståelse synliggörs, och där kontextuella sammanhang 

förklaras, kan kunskap om samhällsförändring, om historiska skeenden, 

eller om kulturella skillnader nå eleverna på djupet. Genom att skola 

eleverna fram till en innerlighetstolkning blir den litterära upplevelsen en del 

av den demokratiska fostran som styrdokumenten önskar se. 

Den kontextuella bakgrunden till ett verk är naturligtvis omöjlig 

att helt reda ut. Ett verks uppkomst är kopplat till kontexter både i 

upphovsmannens förflutna och till den samtid då verket skrevs, och verkets 

uppkomst begränsar inte heller dess möjliga framtida kontexter. Att välja 

kontext blir därmed en fråga om orsak lika mycket som ett sökande efter 

sanningen. Det är inte fråga om att välja vilken kontext som helst och att 

tvinga verket till att överensstämma med en rådande trend eller åsikt, utan 

att ur verkets inneboende kontexter lyfta den som bär störst relevans. Både 

för att förklara verket i sig och för att spegla vår samtid som uttolkare. En 

uttolkning av ett verk är alltså aldrig den sanna uttolkningen. Vi måste vara 

ärliga med att den tolkning vi gör är ett val, även om vi försöker att vara 

öppna och förutsättningslösa.  

Samtidigt som vi erkänner att valet av kontext är styrt av dess 

relevans för uttolkaren, kan det kännas förvånande för läsare av idag hur 

                                                 
96 Lpf 94, s. 8. http://www.skolverket.se/ 2/6 – 08. 
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vissa kontexter som för oss upplevs som uppenbara, tidigare helt förbisetts. I 

avsnittet En postmodernistisk vändning, nämnde jag hur Shakespeares pjäs 

Othello tolkats efter en mall av förgivettagen karaktär. I förordet till Hagbergs 

översättning av Shakespeares Othello skriver Erik Frykman: 
 

Othellos natur har blivit något av en stridsfråga: en del 

nedvärderingstendenser har försökt göra sig gällande i kritiken 

på senare tid, dock utan slagkraft. En fråga som mycket 

diskuterats och som i och för sig är intressant, men som 

näppeligen påverkar tolkningen av det tragiska skeendet, är hur 

Shakespeare och hans samtid såg på Othello som färgad.97 

 

Det man med dekonstruktionens språkspel kan iaktta i ovanstående citat är 

hur sanningar slås fast, utan att grunden för det befästs.  

Vad är grunden för konstaterandet att nedvärderingstendenserna 

inte har någon slagkraft? Vad är grunden till hävdandet att Othellos etnicitet 

inte bär någon relevans? Och vad betyder ordval som ”näppeligen” för 

läsarens relation dessa bergsäkra påståenden? Det svepande och 

generaliserande språket sänder signalen att åsikter som strider mot dessa 

inte är övertänkta, att det i detta fall är en insatt som talar, riktad till en 

oinvigd. Men att så tydligt välja bort en kontexts relevans för uttolkningen 

tyder snarare på en önskan att tvinga in verket i en egen mall för betydelse, 

än ett öppet och förutsättningslöst studium av kontext efter relevans. 

Om Jagos handlande skall upplevas som begripligt blir 

tolkningsramen betydligt fattigare om vi endast har att göra med hänsynslös 

karriärism eller en ond natur. Redan i den första dialogen mellan Rodrigo 

och Jago benämns Othello hånfullt som ”hans svarthet”, och 98 ”denne 

tjockläpp”.99 Den rasistiska grunden för Othellos olycka görs även uppenbar 

genom hans svärfars påhopp då det visat sig att Othello äktat Desdemona, i 

det att hans svärfar säger: 
 

Väl skulle - (Desdemona) för att bli till spott och spe –  

                                                 
97 Erik Frykman, ”Inledning”, William Shakespeare, Othello. Översättning, Carl August Hagberg, Stockholm 
1971, s. 8. 
98 William Shakespeare, Othello, Översättning, Carl August Hagberg, s. 12. 
99 Ibid. s. 13. 
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Ha rymt från hus och hem till sådant odjurs 

Kolsvarta barm, som väcker skräck, ej kärlek. 

Må världen döma, om det ej är solklart, 

Att du på henne Satans konster använt.100 

 

Ania Loomba lyfter fram denna snäva syn på kontextuell relevans vid läsning 

av Othello i sin bok Kolonialism/Postkolonialism. Historiskt, menar Loomba, 

har Othellos uttolkare vägrat se rasfrågan som relevant för pjäsens 

händelseutveckling och istället genomgående beskrivit skeendet som ”ett 

utlåtande om den manliga svartsjukan, i sin tur uppfattad som ett 

»universellt« tillstånd framkallat av verkliga eller potentiella kvinnliga 

försyndelser”.101 

Naturligtvis är även en sådan tolkning möjlig. Men utan den 

rasistiska dimensionen blir ondskan stereotyp och godheten platt. Att Jago 

spelar på Othellos svartsjuka behöver ju inte utesluta att andra förklaringar 

samspelar.  

Vid sidan av uteslutandet av rasfrågan har även inkorporerande 

vantolkningar förekommit. Loomba skriver att ”[o]m Othellos hudfärg till 

äventyrs nämndes, var det blott för att påvisa hur hans svartsjuka och 

irrationalitet kunde förklaras med hänvisning till hans »ras«”.102 

Vid val av relevant kontext kan det uppenbarligen vara på sin 

plats med ett kritiskt ifrågasättande av tidigare valda kontexter. Utan att gå 

in allt för mycket på pedagogisk tillämpning ger de tolkningar som tidigare 

varit förhärskande en väg för Othello in i klassrummen på andra grunder än 

estetiska. Den etiska grunden är inte given och automatisk, men genom en 

kritisk analys av verk och kontext absolut möjlig. 

En annan svårighet vid val av kontext är vilket verk som speglar 

den på bästa sätt. Othello skulle mycket väl kunna användas för att beskriva 

kärlek över rasgränser och därigenom forma en motbild till rasism och 

extremism, men samtidigt är det ett verk skrivet av en vit och firad europé. 

En relevant fråga blir därför om inte läsning av verk skrivna av denna 

privilegierade grupp i sig förstärker våra fördomar. Att vi genom läsning av 
                                                 
100 Ibid. s. 20. 
101 Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, Stockholm 2005, s. 94. 
102 Ibid. s. 94. 
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Shakespeare ytterligare spär på vår självbild som den goda kulturens 

företrädare.  

Att rasfrågan i verket hållits tillbaka beror naturligtvis på 

uttolkarnas självbild. Rasismen är inte enbart kopplad till Jago som 

karaktär, utan strukturell och genomgående i vår kultur. Att lyfta fram 

rasfrågan innebär därför att inse obehagliga sanningar om oss själva.  

Att rasfrågan blir belyst av den fördomsproducerande gruppen 

själv kan eventuellt vara en väg att nå självinsikt på ett sätt som 

utomeuropeisk litteratur aldrig kan åstadkomma, men återigen handlar det 

om att vara medveten om de val vi gör. 

Genom att se litteraturens kraft ur ett medvetet och skolat 

perspektiv kan den berättiga sin plats i skolan, inte bara i svenskämnet. 

Etiska perspektiv på lästa texter kan naturligtvis även lyftas i 

religionsundervisning, samhällskunskap och historia. Litteratur kan mycket 

väl vara både politik, etik och estetik. Det beror helt och hållet på vårt val av 

relevant kontext och vår förmåga att kritiskt granska densamma. 
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6. Avslutande kommentar 
De värden som skolan har i uppdrag att odla hos eleverna kan mycket väl 

byggas med litteratur som hjälpmedel. Denna uppsats har haft ambitionen 

att komplicera bilden av denna process. Uppnåendet av samhällelig 

humanistisk samsyn, är ingenting som sker automatiskt genom att eleverna 

har tillgång till litteratur. Litteraturen har genom historien visat att den kan 

ta en aktiv del i ett förändringsarbete, vare sig det är i det godas eller i det 

ondas tjänst. För att litteraturen skall ha den funktion vi önskar måste vi 

vara vaksamma och beredda på att hantera eventuella felslut som en läsning 

kan ge upphov till. Vi kan aldrig känna oss trygga i att en tolkning en gång 

för alla slagits fast. En del av litteraturens livskraft är dess föränderlighet.  

Även välmenande och humanistiska ramar för tolkning måste 

ifrågasättas och revideras över tid. Den syn på litteratur som skolans 

styrdokument framhåller skiljer sig inte stort ifrån den uppgift litteraturen 

hade i det brittiska imperiets styre av Indien. Genom ett citat av Gauri 

Viswanathan exemplifieras detta av Loomba: ”[V]issa humanistiska 

funktioner som av tradition förknippats med litteraturen – t.ex. 

karaktärsdaning samt utvecklingen av estetiskt omdöme och ett etiskt 

tänkande – ansågs vara av fundamental betydelse för den sociopolitiska 

kontrollprocessen.”103 Vi kan alltså inte heller slå oss till ro och förlita oss på 

att ideologiproduktionen är god.  

Visst är det möjligt att odla demokratiska värderingar via 

litteraturen. En sådan läsakt börjar med en skolad performanskompetens 

och leder via kontextualisering fram till en innerlighetstolkning. När en text 

förstås som text, när den kan kopplas till kontextuella sammanhang och 

sedan internaliseras i den läsandes egen verklighet uppstår textens mening i 

en positiv bemärkelse. Då bär den inte bara budskap och tankar utan även 

känslor och erfarenheter. Då blir litteraturen ett sant verktyg för fostran.  

  
 
 
 
 

                                                 
103 Ibid. s. 96. 
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