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Abstract 

Tammi Gustafsson Nadel (2018).  Att se den andre: texten eller världen? Interaktion 
mellan gymnasieelever och en kenyansk novell. (To see the other: the text or the 
world? Interaction between upper secondary students and a Kenyan short story.) 
Stockholm University, Studies in Language Education ISBN 978-91-7797-987-6. 
Written in Swedish with a summary in English.  

 
The present licentiate thesis aims to investigate students’ written reflections after 
reading a Kenyan short story, distant from the students’ previous experiences from a 
geographical, cultural and societal point of view. The study was carried out at Swe-
dish upper secondary school with 83 16- and 17-year-old students in year one and 
two at a college preparatory program. After individual reading of the Kenyan short 
story “Treadmill love” (“Kärlek på löpande band”, Kahora, 2006/2010) the students 
were instructed to write down “what in the short story they took notice of”). The re-
search questions that guide the study deal with aspects such as what themes can be 
identified in the students’ written reflections about the short story, what character-
izes the interaction between the students and the short story, and what kind of 
choices connected to the teaching and learning of literature the teachers of these stu-
dents face?  

The findings reveal a tendency to use the short story a source of factual infor-
mation of society and geographical as well as cultural aspects. This may lead to a 
meta-perspective and suggests a critical literacy. The same students’ reading strate-
gies tend to enhance what they consider as exotic in the text, which contributes to an 
imagined authenticity. At the same time, the aesthetic aspects are de-emphasized and 
aesthetic and literary characteristics of the text risk remaining unnoticed, 

The results also show how some of the students tend to define literary aspects of 
the text, such as choice of language, form and characters’ actions, with what they de-
scribe as “non-western” qualities. In these cases, the students move away from the 
text, which also tends to strengthen binary oppositions of “us and them”.  

A pedagogical implication of the study concerns the necessity, when reading 
world literature, of helping the students develop their ability to shift perspectives and 
observe their own subjective point of departure from a critical perspective. But 
equally important is the need of tools for putting focus back on fiction as an aes-
thetic and fictional piece of work.  

Keywords: world literature, thematic analysis, critical literacy, literature analysis, 
Swedish, literature education, upper secondary school 
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1 Inledning 

Jag har aldrig läst litteratur från något Afrikanskt land så det var först svårt att 
placera sig i Afrika men efter ett tag vande jag mig och kunde se platserna 
framför mig. Det tyckte jag var intressant men också lite jobbigt. Att jag är så 
fast i den västerländska världen att jag inte ens kunde se platsen framför mig 
utan letade efter den i mitt huvud innan jag riktigt kunde föreställa mig hur det 
såg ut. Jag vet inte om det bara var jag som hade det här problemet men om 
det skulle vara så att andra också har det så är det väldigt tråkigt. Att vi inte 
har tillräckligt stor bild av afrikansk litteratur att kunna sätta oss in i bilden av 
omgivningen på samma sätt som i den västerländska litteraturen vi läser. Jag 
tror det kan vara ett problem som fler känner. Att jag vill tänka på mig själv 
som fördomsfri men ändå har jag svårt att se bokens landskap och människor 
framför mig. Jag önskar att det inte vore så. Men efter att jag läst mer från Af-
rika skulle jag kanske kunna ändra på det, jag hoppas i alla fall det. Jag tyckte 
annars att boken gav en mycket fin bild av Afrika. Det var inte för fint men 
inte heller för hemskt. (Hilda, åk2) 

 
Citatet ovan är taget ur den text Hilda, en elev i årskurs 2 på det sam-
hällsvetenskapliga programmet, skrev efter att hon läst ”Kärlek på lö-
pande band”, en novell av den kenyanske författaren Billy Kahora 
(2006/2010). Utifrån Hildas reflektioner kan vi konstatera några saker 
– till att börja med upplever Hilda svårigheter med att skapa inre bil-
der utifrån den litterära texten, eftersom hon menar att hon saknar för-
kunskaper om Kenya och kenyansk litteratur. Vi kan även se att no-
vellen får henne att reflektera över de egna erfarenheterna och tanke-
banorna ur ett kritiskt perspektiv, där hon funderar över den egna lä-
sarrollen i en samhällelig kontext och vilket ansvar detta innebär. 
Slutligen kan vi även se att Hildas text inte fokuserar på novellen som 
estetiskt verk i någon större utsträckning, utan den litterära texten får 
snarare för Hilda här representera ”bilden av Afrika” på ett generellt 
plan. Den här licentiatuppsatsen undersöker vilka läsningar som görs 
av övervägande studiemotiverade gymnasieelever på ett högskoleför-
beredande program – av en litterär text som ligger långt ifrån deras 
egna erfarenheter, geografiskt och kulturellt.1  

                                                 
1 De elever som deltar i undersökningen beskrivs av deras undervisande lärare som övervä-
gande studiemotiverade, läsvana och intresserade av samhällsorienterade frågor även om det 
givetvis finns undantag (se 5.1.1 för en mer utvecklad diskussion). 
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I syftesbeskrivningen för svenska i Lgr11 och Gy11 står det tydligt 
att eleverna, genom att läsa skönlitteratur, ska utveckla den egna iden-
titeten och förståelsen för omvärlden (Lgr11) och att läsning ska leda 
till ökad självinsikt och förståelse för andra människors erfarenheter 
(Gy11). I svenskämnets kursplaner för gymnasiet (2011) syns ett tyd-
ligt fokus på kunskap om och användandet av litteraturvetenskapliga 
begrepp – men svenskämnets syfte är precis som för de tidigare kurs-
planerna fortfarande kopplat till att genom skönlitteratur få vidgade 
perspektiv och nå kännedom om sig själv och sin omvärld.  

Påståendet att litteraturen kan ge oss inblickar i andra världar eller i 
andra delar av världen är det få som skulle protestera mot. Men vilka 
andra världar får våra elever på de högskoleförberedande programmen 
ta del av idag genom litteraturundervisningen? Ser vi till läromedel i 
svenska riktade till dessa elever så tycks läsarrelationen, här i bemär-
kelsen elevens igenkänning i litteratur och författarskap, få allt större 
utrymme – samtidigt som det kritiska perspektivet får litet eller inget 
utrymme alls (Dahl, 2015).2 Med andra ord skulle man kunna uttrycka 
det som att de vanligast förekommande läromedlen i ämnet svenska 
speglar litteraturundervisningens förändringar från ett bildningsideal 
till ett allt större fokus på elevernas egna erfarenheter och sociala 
verklighet, där upplevelse och identifikation står i centrum (Knutas, 
2008; Malmgren, 1996). Att våra elever bär på vitt skilda erfarenheter 
och idag i relativt liten utsträckning kan beskrivas som en homogen 
grupp verkar i sammanhanget ha mindre betydelse, då det fortfarande 
är ”vita västerländska män som dominerar och skrivs fram som nor-
men” i läromedel i svenska (Dahl, 2015, s. 271).  

Vi lever dock i en värld där kopplingen mellan det lokala och det 
globala blir allt starkare och mer betydelsefull. Med detta följer även 
ett allt större behov av att utveckla fler perspektiv och förståelse för 
andra kulturer än den egna (Petersson, 2011, s. 14). I förändringen 
mot en allt mer globaliserad värld har efterhand intresset alltmer vänts 
mot kulturella aspekter jämsides med de ekonomisk-geografiska och 

                                                 
2 Caroline Graeske (2013, s. 58 – 64) visar att det på läromedelsförlagens initiativ förekom-
mer en variation mellan läromedel riktade till högskoleförberedande respektive yrkesförbere-
dande program på gymnasiet, även om kursen svenska 1 är gemensam för programmen. För 
vidare diskussion om de olika förutsättningarna för litteraturläsning inom gymnasieskolans 
svenskundervisning se exempelvis Pettersson, Nilsson, Wennerström Wohrne och Nordberg 
(2015) som i sitt forskningsprojekt lyfter fram att elever på yrkesförberedande program, på 
grund av förenklade och nischade läromedel, men även på grund av styrdokumenten, inte får 
samma möjligheter att lära sig att läsa på djupet som eleverna på högskoleförberedande pro-
gram. Detta faktum förstärks ytterligare av att svenskundervisningen för dessa elever genom 
den senaste skolreformen fått sitt utrymme halverat.  
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här kan givetvis litteraturundervisningen spela en stor roll (jfr Berg-
man, 2014). Men för att ta in andra perspektiv än det egna måste vi 
även utveckla förmågan att undersöka och diskutera såväl den egna 
som andras kulturer. 

Ser man till klassrumspraktiken och den litteratur som eleverna där 
läser – så tycks det även här finnas en avsaknad av nya perspektiv. 
När elever fritt tillåts välja vilka böcker de ska läsa tenderar de att dras 
till litteratur de känner igen och även känner igen sig själva i (Bom-
marco, 2006; Olin-Scheller, 2006). När det är svenskläraren som står 
för litteraturvalet tas ofta den subjektiva relevansen som nämnts ovan i 
beaktande, som forskning dessutom visat är väsentlig för att litteratu-
ren ska kännas viktig för de unga läsarnas egna liv och möjligen även 
är en förutsättning för läslusten. Men lärare är inte sällan tvungna att 
rent krasst förhålla sig till det utbud som faktisk står till buds på sko-
lan (Molloy, 2007, s. 40).  
 Det har tidigare konstaterats att det är ovanligt att i skolan läsa in-
ternationell litteratur som befinner sig utanför den traditionella väster-
ländska kanon (Statens kulturråd, 2004; Landmark & Wiklund, 2012). 
Det kan även bland lärare finnas en rädsla för bristande kunskaper om 
icke-västerländsk litteratur, såväl som de frågor kring kultur, politik 
och sociala mönster som litteraturenkan väcka (Bergman, 2014; Sta-
tens kulturråd, 2004). Men litteraturval som endast utgår från det som 
är välbekant för eleverna riskerar istället att leda till att eleverna inte 
utmanas och utvecklas (Economou, 2015b; Schmidl, 2008).  

Här leds tankarna naturligt in på svenskämnets roll i allmänhet och 
litteraturundervisningens i synnerhet, vad gäller ett kritiskt förhåll-
ningssätt. Om vi ser till hur målen för svenskämnet i Gy11 är formule-
rade kan det konstateras att förmågorna kopplade till läsning delas upp 
i två separata mål: 
 

Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt 
producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.  
 
Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider 
och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter 
med utgångspunkt i det lästa. (Skolverket, 2011, min kursivering) 
 

Att ”text” respektive ”skönlitteratur” delas upp i två olika mål tolkar 
jag som att de betraktas som separata enheter. Givetvis står det varje 
lärare fritt att integrera de olika delarna av kursplanen, vilket även 
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uppmuntras i styrdokumenten, och ett kritiskt perspektiv skulle i teo-
rin mycket väl kunna appliceras på litteraturläsning. Min tolkning är 
dock att styrdokumenten skriver fram sakprosatexter som det som 
kan/ska läsas och granskas kritiskt samt problematiseras, medan skön-
litteraturen ska ”reflekteras över”. Skönlitteraturen tycks här betraktas 
som fönster mot andra världar, men är i sig inte i behov av kritisk ana-
lys eller granskning.3 I läroplanen Gy11 har litteraturvetenskapliga be-
grepp och aspekter kopplade till textens form som tidigare nämnts fått 
en framskjuten plats – men vilka funktioner litteraturanalysen kan tän-
kas ha lyfts inte till diskussion (jfr Dahl, 2015, s. 272). I syfte att öka 
just den kritiska medvetenheten hos eleverna har flera forskare pekat 
på vikten av flerstämmighet i klassrummen – och på så sätt öppna upp 
utrymme för att visa på nya perspektiv och ifrågasätta gamla normer 
(Molloy, 2002). I våra vanligaste läromedel i svenskämnet för gymna-
siet syns det dock inte mycket av detta kritiska perspektiv (Dahl, 
2015).  

Kvarstår gör det faktum att det för eleverna är av vikt att i skolan, 
liksom i samhället och världen utanför skolan, kunna göra kopplingar 
som sträcker sig längre än det egna jaget och det rent subjektiva 
(Mehrstam, 2009). Skolan har här en möjlighet att ge eleverna tillgång 
till textvärldar som de annars inte skulle få tillgång till. Genom littera-
turundervisningen kan exempelvis ett snävt västerländskt synsätt ut-
manas och krav på mer heterogena perspektiv väckas, där en mångfald 
av röster får möjlighet att göra sig hörda (Bergman, 2014). Det finns 
med andra ord ett värde i att eleverna genom skönlitteraturen får möta 
olika röster och perspektiv och att litteraturundervisningen av flera 
skäl bör inkludera texter från andra delar av världen än den väster-
ländska. Detta menar jag ställer andra krav på litteraturundervisningen 
än då eleverna läser litteratur som skildrar det redan välbekanta.  

Utgångspunkten för denna undersökning är ett konkret undervis-
ningsproblem som jag för ett antal år sedan stod inför tillsammans 
med mina dåvarande ämneskollegor i svenska på en gymnasieskola. 
Vi hade en gemensam strävan efter att inkludera världslitteratur, som 
här definieras som icke-västerländsk litteratur, i undervisningen. Dock 
var vår gemensamma upplevelse att elevernas reflektioner och tolk-

                                                 
3 Flera undersökningar tyder dessutom på att kännetecknande drag för litteraturundervis-
ningen, i synnerhet inom grundskolan,  är en klar dominans av ostrukturerad upplevelseläs-
ning av ”bänkböcker” och ”recensionsskrivande” där en mer reflekterad litteraturpedagogisk 
hållning är sällsynta undantag, vilket ytterligare problematiserar bilden av den nuvarande lit-
teraturundervisningen (Ewald, 2007; Knutas, 2008; Schmidl, 2008; Westlund, 2013). 
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ningar förändrades vid läsningen av exempelvis en roman från Nige-
ria. Deras tidigare dokumenterade kritiska förmåga tycktes här läggas 
åt sidan till förmån för en mer faktiv läsning (Steffensen, 1994). Ele-
verna tenderade med andra ord att betrakta det lästa huvudsakligen 
som en kunskapskälla om det land eller kultur där berättelsen utspela-
des. Frågan som då väcktes var om det faktiskt är någonting specifikt 
med att läsa världslitteratur i jämförelse med litteratur från en mer fa-
miljär kontext – och i så fall vad?  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mycket tyder på att vi utifrån ett svenskt ämnesdidaktiskt perspektiv 
inte vet så mycket om vad elevers läsning av skönlitterära texter inne-
bär, i de fall när texterna ligger långt ifrån elevernas egna geografiska 
såväl som kulturella erfarenheter.4 Det övergripande syftet för denna 
undersökning är att få ökad förståelse för elevers läsning av en fiktiv 
berättelse från en annan kulturell, historisk och politisk miljö och trad-
ition. Min studie har för avsikt att lyfta fram, tolka och klargöra inter-
aktion mellan gymnasieelever och en kenyansk novell. 
 
De forskningsfrågor som ligger till grund för undersökningen är: 
 

• Vilka övergripande teman lyfts fram i elevtexterna?  
• Vad kännetecknar interaktionen mellan eleverna och den keny-

anska novellen?  
• Vilka didaktiska val kan lärare göra utifrån resultatet av under-

sökningen?  

1.2 Licentiatuppsatsen disposition 
Licentiatuppsatsen är uppdelad i sju kapitel enligt följande disposition. 
Det första kapitlet är en inledning till undersökningen och dessutom 
presenteras syftet med studien samt forskningsfrågorna. I kapitel två 
                                                 
4 Med begreppet kultur utgår jag här ifrån Stuart Halls definition ”whatever is distinctive 
about the ’way of life’ of a people, community, nation or social group”, men även gemen-
samma normer som delas av en grupp människor eller ett samhälle (1997, s. 2). Kultur hand-
lar, med utgångspunkt i Hall, följaktligen i någon mening om människors olika sätt att leva 
och inkluderar även det materiella i tillvaron. Ett annat begrepp som används i denna uppsats 
för att beskriva föreställningar och värderingar hos människor, vilka även återfinns i litterära 
texter, är repertoarer (Iser, 1978; McCormick, 1994). 
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ges en bakgrund som tar upp relevanta begrepp som kanonbildning 
och världslitteratur samt vidare behandlar de didaktiska frågorna vad, 
varför och hur vi ska läsa skönlitteratur i relation till uppsatsens inne-
håll. Tidigare forskning som är relevant för denna undersökning sam-
manfattas kort i kapitel tre, främst med fokus på receptionsstudier av 
världslitteratur. Kapitel fyra är mer omfattande och tar upp de teore-
tiska perspektiv, konstruktionism, postkolonial teoribildning och ett 
receptionsestetiskt perspektiv, som undersökningen utgår ifrån. Även 
begrepp som visat sig användbara som analysverktyg beskrivs i detta 
avsnitt. I kapitel fem introduceras metodologiska utgångspunkter och 
material. Den tematiska analysmetoden redogörs för och det empiriska 
material som ligger till grund för undersökningen presenteras. I kapitel 
sex är undersökningens analys och resultat integrerade – och jag dis-
kuterar även här utfallet av undersökningen i relation till forsknings-
frågorna. Slutligen sammanfattar de avslutande kommentarerna resul-
tatet och lyfter fram några av de didaktiska aspekterna av dessa i kapi-
tel sju.  
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt placerar jag undersökningen i ett större undervisnings-
sammanhang kopplat till de didaktiska frågorna vad som ska läsas och 
varför. Världslitteratur diskuteras som begrepp och ställs i relation till 
den litterära kanon. Dessutom lyfts de formuleringar i läroplanen som 
stipulerar målen med litteraturundervisningen, samt några därtill rele-
vanta tankar och perspektiv kring att läsa skönlitteratur för att lära sig 
om sig själv och andra.  

2.1 Upprinnelsen till denna undersökning 
Vid tidpunkten för skrivandet av denna text har jag snart 17 års erfa-
renhet av att undervisa i svenskämnet på gymnasieskolan. Som nämn-
des inledningsvis har denna undersökning sin början i ett specifikt 
undervisningsrelaterat problem som jag och mina dåvarande svensklä-
rarkollegor noterade. När vi i kollegiet för ett antal år sedan läste 
världslitteratur med eleverna, vilket är litteratur som vanligtvis inte 
har någon plats inom den västerländska kanon, så upplevde vi att det 
hände någonting med deras läsningar. De elever som vanligen visade 
förmåga att göra inferenser och diskutera litteratur som estetiska verk, 
verkade tappa bort denna förmåga när den skönlitterära texten här-
stammade från en geografisk och kulturell plats som för eleverna var 
relativt okänd. Istället för att förhålla sig till texten som fiktion, ver-
kade de snarare betrakta den som en källa till kunskap om kultur och 
samhälle, när de efter läsningen konstaterade att de nu ”visste hur det 
var” i det land texten utspelade sig i. Ett annat sätt att uttrycka det på 
är att de behandlade texten som sakprosa. Detta korrelerar med Louise 
M. Rosenblatts begrepp efferent läsning, vilket är en distanserad läs-
ning där övergripande fokus är att tillägna sig information som vi öns-
kar hålla i minnet efter det att läsningen är avslutad, vilket Rosenblatt 
menar är ett icke-litterärt sätt att läsa (Rosenblatt, 1991, s. 44). Den ef-
ferenta läsningen kan ställas i relation till en estetisk läsning, där hu-
vudsakligt fokus är vad läsaren erfar, tänker och känner under själva 
läsningen och uppmärksamheten riktas mot den egna upplevelsen av 
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texten samt de tankar och känslor den väcker (Rosenblatt, 1991, s. 
44).5 Någonting vi svensklärare även noterade i elevernas läsningar av 
världslitteratur var att författarens geografiska ursprung betraktades 
som en sorts garanti för en realistisk och trovärdig skildring – som 
därmed även likställdes med verkligheten.  

Denna studies forskningsfrågor är att undersöka vilka teman som 
går att identifiera i svenska gymnasieelevers läsningar av en kenyansk 
novell, “Kärlek på löpande band” (Kahora, 2006/2010), vad som kän-
netecknar interaktionen mellan eleverna och den skönlitterära texten, 
samt hur denna interaktion kan förstås i relation till en framtida littera-
turundervisning. De 83 elever som ingår i undersökningen gick vid 
dess genomförande i årskurs 1 respektive 2 på ett högskoleförbered-
ande program. Majoriteten av respondenterna är flickor, vilket också 
är kännetecknande för det teoretiska program och den skola undersök-
ningen utfördes på.6     

Litteraturundervisningen bör inte, menar jag, syfta till att reducera 
den litterära texten till att enbart eller huvudsakligen ses som kulturellt 
uttryck. Ändå kan man inte komma ifrån att litteratur kan gestalta 
världen och som utgångspunkt för gestaltningen står samhällen och 
kulturer (Iser, 1978). Den fråga som för flera år sedan väcktes i klass-
rummet aktualiseras i och med denna licentiatuppsats: vad är det 
egentligen som händer med elevernas läsningar när de läser världslit-
teratur? 
  

2.2 Begreppet världslitteratur 
Begreppet världslitteratur myntades av Johann Wolfgang von Goethe 
under första halvan av 1800-talet, som med begreppet ”Weltliteratur” 
ville lyfta upp det universella i litteraturen såväl som det partikulära i 
litteratur från olika länder. Med termen försökte Goethe beskriva hur 

                                                 
5 Louise M. Rosenblatt (1995) är den receptionsteoretiker som möjligen har haft störst inver-
kan på läsarcentrerade undersökningar inom svenskämnets didaktik. Hennes tankar om littera-
turdidaktik var revolutionerande då de först kom under 1930-talet och förändrade sättet att se 
på litteraturundervisning på bred front. Rosenblatt menar att det är i samspelet mellan text och 
läsare, vilket hon benämner transaktion, som meningsskapande sker. Rosenblatts begrepp har 
inom litteraturdidaktisk forskning tolkats på flera olika sätt vilket flera forskare problematise-
rat (jfr Degerman & Johansson, 2010; Economou, 2015; Tengberg, 2010). I likhet med Cata-
rina Economou (2015, s. 47) betraktar jag Rosenblatts distinktion som en av flera möjliga för 
att diskutera olika sätt att läsa texter. 
6 För en mer utförlig beskrivning av respondenterna se avsnitt 5.1.1. 
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litteratur, även icke-västerländsk, cirkulerade utanför det land den 
skrevs i och mottogs av läsare. Han betraktade i synnerhet poesi som 
“the universal possession of mankind, revealing itself everywhere and 
at all times in hundreds and hundreds of men” (Goethe, 1827, i Dam-
rosch, 2003, s. 1). Studiet av världslitteratur skulle med Goethe kretsa 
kring ”universella estetiska värden” vilka enligt honom var represente-
rade i klassiska antika grekiska och romerska verk (Choo, 2011, s. 
55).  

Idag är begreppet världslitteratur inte enkelt att definiera – och det 
finns olika sätt att använda sig av det såväl som en aktuell kritik mot 
begreppet som sådant (jfr Petersson, 2011). Margareta Petersson lyfter 
i Världens litteraturer vad hon benämner den världslitterära vänd-
ningen runt millennieskiftet, vilken tillsammans med den tidigare 
postkoloniala teoribildningen gjort geografin till en viktig del av litte-
raturhistoriografin (2011, s. 332). I detta sammanhang är det främst tre 
namn som nämns som avgörande: Pascale Casanova, Franco Moretti 
och David Damrosh. 

Franco Moretti frågar sig, i Conjectures on World Literature 
(2000), vad Goethes uttryck egentligen betyder idag. Vad innebär det 
egentligen att studera världslitteratur och hur ska man gå tillväga? 
Lösningen, menar han, står inte i ett kvantitativt “att läsa mer”, ef-
tersom det inte handlar lika mycket om vad man läser som hur. Som 
ett led i detta förespråkar Moretti ”distant reading”. Till skillnad från 
näranalys höjs blicken med ”distant reading” från den enskilde texten 
till att inkludera en mångfald av texter. Moretti utgår här ifrån ett bre-
dare sociologiskt perspektiv för att se till det större kontextuella sam-
manhang litteraturen är en del av. Världslitteratur är inte ett objekt, 
menar Moretti (2000, s. 55), utan ska betraktas som ett problem eller 
uppsättning frågor, som kräver nya kritiska metoder och frågeställ-
ningar. 

Även Pascale Casanova närmar sig världslitteraturen utifrån ett so-
ciologiskt perspektiv i essän The World Republic of Letters 
(1999/2004). Den litteratur som befinner sig i den kulturella periferin, 
menar Casanova, har svårare att göra sig gällande på en global arena 
än den som står närmare centrum, vilket utifrån Casanova är väster-
ländska storstäder som Paris, London och New York. Casanova är 
även hon mindre intresserad av litteraturen som enskilda verk och fo-
kuserar snarare på hur litteraturen utvecklas och förändras.  

Till skillnad från Casanova och Moretti som intresserar sig för en 
överblick över världslitteratur som fenomen, belyser litteraturvetaren 
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David Damrosch (2003) hur enskilda verk ”blir” världslitteratur (Pe-
tersson, 2011, s. 333). Damrosch menar att världslitteratur kan defi-
nieras som översatt litteratur som blir läst och diskuterad, specifikt 
som skönlitteratur, utanför sitt geografiska och kulturella ursprung 
(2003). Denna världslitteratur påverkas av både det egna ursprunget 
såväl som den mottagande nya kulturen, men begränsas inte av enbart 
det ena eller det andra. Damrosch siktar mot en bred och inkluderande 
definition av begreppet världslitteratur i en strävan att bryta just den 
eurocentrism han menar dominerar litteraturvetenskapen. Med Dam-
rosch definition ses författare som Salman Rushdie, Chinua Achebe 
och Derek Walcott som del av ett slags postkolonial ”hyperkanon”. 
Samtidigt finns det en fara med hyperkanon, påpekar Damrosch, ef-
tersom när en författare får rollen som representant för ett icke-västeu-
ropeiskt land missar man själva poängen med världslitteratur och 
skapar i själva verket ytterligare en exkluderande kanon (2006, s.50). 
Han betonar att:    

It is important from the outset to realize that just as there never has been a sin-
gle set canon of world literature, so too no single way of reading can be ap-
propriate to all texts, or even to any one text at all times. The variability of a 
work of world literature is one of its constitutive features—one of its greatest 
strengths when the work is well presented and read well, and its greatest vul-
nerability when it is mishandled or misappropriated by its newfound foreign 
friends. (Damrosh, 2003, s.5) 

 
Petersson (2011) problematiserar Damroschs definition av världslitte-
ratur ytterligare utifrån dennes kriterium att världslitteratur är texter 
som läses just som skönlitteratur. Som Petersson påpekar så brukar 
västvärldens definition av litteratur “reserveras för skrivna texter med 
estetiskt värde och utan praktisk tillämpning”, medan andra litterära 
kulturer i Indien, Iran med flera givetvis har använt andra ord för feno-
men som liknar ”litteratur” men som inte nödvändigtvis sammanfaller 
med det (2011, s. 333). När litteratur korsar gränser och når nya lä-
sare, menar Petersson, osäkras och förändras kategorin ”litteratur”, 
vilket även komplicerar Damroschs begreppsbestämning.  
 

2.2.1 Kritik mot världslitteraturbegreppet 
Vad händer med texter som i överföringen från ett språk till ett annat 
omformuleras? Är det överhuvudtaget möjlig att betrakta det som 
samma verk när det översätts? Emily Apter väckte med Against World 
Literature (2013) nytt liv i en debatt om översättningsproblematiken 



 11 

kring världslitteratur. Frågan handlar egentligen om huruvida en över-
sättning exakt kan återskapa originaltexten och om detta är ett pro-
blem. Här verkar dock de flesta teoretiker vara överens om att svaret 
på den första frågan är nej och på den andre ja (Casanova, 2004; Dam-
rosch, 2009; Moretti; 2000).  

Under 1960-talet inkluderades ”Third World Literature” på engel-
skinstitutionerna i USA med det uttalade målet att utmana den euro-
centriska litterära kanon och introducera en ”motkanon” som visade 
på andra erfarenheter än de som skildrades i de klassiska europeiska 
verken. En övervägande risk här är dock att ytterligare förstärka den 
binära oppositionen mellan ”the west vs the rest” som ironiskt nog ris-
kerar att stärka kolonialismen som pedagogiskt och kulturellt ramverk 
snarare än att motverka den (Choo, 2011, s. 57).   

En ytterligare kritik som väckts är att den typ av litteratur som faller 
under benämningen världslitteratur i vardaglig bemärkelse tenderar till 
att syfta på bästsäljande författare, som inte bara tagit sig över nations-
gränser med sina texter utan påfallande ofta även har en nära relation 
med amerikanska universitet och själva bosatt sig i USA, exempelvis 
Chimananda Ngozi Adichie, Kiran Desai och Moshin Hamid (Fisk, 
u.å). En slutsats blir att det inte går att särskilja världslitteratur som 
begrepp och fenomen från frågor kopplade till maktförhållanden. Slut-
ligen är en invändning mot världslitteraturbegreppet att det riskerar att 
snarare understryka skillnadstänkandet, det vill säga en skiljelinje 
mellan oss och andra, än motverka det. De litterära verk som samlas 
under beteckningen världslitteratur antas alla ha en sak gemensam: de 
är alla lika olika.  

Of course, simply reshuffling texts does not entail a shift of political or theo-
retical perspective, and decolonisation will demand more than teaching Afri-
can or Asian or Latin American texts. These texts are also written across a 
huge political spectrum and can be taught from a variety of perspectives. […] 
Non-Western literatures need to be recovered, celebrated, re-circulated, rein-
terpreted not just in order to revise our view of European culture but as part of 
the process of decolonisation. (Loomba, 2005a, s. 151–152) 
 

 
Litteraturteoretikern och filosofen Gayatri Chakravorty Spivak menar 
att konceptet världslitteratur tenderar att appropiera och domesticera 
skillnader och efterfrågar ett akademiskt fält som ”takes the languages 
of the Southern Hemisphere as active cultural media rather than as ob-
jects of cultural study” (2003, s. 9). Pheng Cheah har med What Is a 
World?: On Postcolonial Literature as World Literature (2016) också 
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utmanat världslitteratur som pedagogisk kanon såväl som kritiskt-teo-
retiskt fält, och vill i sin diskussion (åter)upprätta litteraturen som en 
etisk och politisk kraft i vår samtid.  

2.2.2 En inkluderande kanon – eller ingen kanon alls? 
Även om undervisningens vad är en av de didaktiska grundfrågorna så 
är det en relativt liten del av svensk forskning som har inriktats på ur-
valet av litteratur inom ramen för undervisning i svenskämnet (Deger-
man, 2012). En av få avhandlingar med detta fokus är Lars Brinks 
(1992). Brink menar att gymnasiets litterära kanon kommer till uttryck 
dels genom texturval och uttalade värderingar, men även genom 
mönster som går att urskilja genom de texter som faktisk utesluts (jfr 
Degerman, 2012, s. 135). Efter Brinks undersökning lyser mer proble-
matiserande studier med fokus på kanonbegreppet och val av litteratur 
med sin frånvaro. Detta kan delvis bero på att kanondiskussionen fått 
ett allt större massmedialt fokus och därmed uppfattas begreppet som 
”alltför självklart och alltför allmänt för forskningen” (Degerman, 
2012, s. 136).  

Utanför forskningen har dock den allmänna diskussionen kring vil-
ken litteratur som bör behandlas i de svenska klassrummen pågått un-
der hela 1980- och 90-talen. Samma intensiva debatt pågick under 
samma period på andra håll i västvärlden, där den i USA blev känd 
under benämningen ”The Canon Wars”, med Harold Blooms berömda 
verk The Western Canon: The Books and School of the Ages (1994) i 
centrum, där Bloom tar avstånd från de multikulturella perspektiv på 
litteraturundervisning som i USA växte sig starka under slutet av 
1900-talet. Under 00-talet fick även kanondiskussionen i Sverige ny 
fart, då Cecilia Wikström från dåvarande Folkpartiet lämnade in en 
motion till riksdagen med förslag om att införa en litterär kanon i sko-
lans läroplan (2006/07:Ub260). Tio år senare lyfter Kristdemokraterna 
under Almedalsveckan 2016 kanonfrågan på nytt då Ebba Busch Thor 
i sitt partiledartal föreslår att det i skolundervisningen införs en obliga-
torisk klassikerlista, som alla som går i den svenska skolan ska ta del 
av. En kanonlista skulle fylla funktionen att ”stärka de svenska värde-
ringarna” eftersom det idag, enligt Bush Thor, saknas gemensamma 
värderingar att enas kring, vilket skulle vara syftet med en gemensam 
litteraturläsning (Olsson, 2016, juli).  
 Magnus Persson (2012, s. 87–90) har tidigare riktat kritik mot att 
kanondiskussionen enbart fokuserar på diskussionen kring vad som 
ska läsas. Han menar att litteraturen kan användas för en medborgerlig 
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bildning, men att fokus i sådana fall bör ligga på att skapa kritiskt tän-
kande läsare, vilket enligt Persson innebär att i högre grad inkludera 
verk som speglar den mångfald vi har i samhället i det traditionella lit-
teratururvalet. Det finns alltså hos Persson, som jag tolkar det, en 
tanke om representation och att se världen i litteraturen, det vill säga 
att den litteratur som läses i klassrummet även ska visa på den mång-
fald som finns bland våra elever idag. Skönlitteraturens förhållande till 
världen är något som specifikt undersöks av Elisabeth Hjort i hennes 
avhandling som kretsar kring läsningens etiska dimensioner, Förtviv-
lade läsningar. Litteratur som motstånd & läsning som etik (2015). 
Läsning innebär med Hjorts sätt att se ”att ge sig i kast med världen, i 
och utanför texten” (2015, s. 8). Vems historia som berättas och vems 
perspektiv som förs fram är i den bemärkelsen en demokratisk fråga 
på flera sätt. Att inkludera litteratur som inte ingår i den traditionella 
västerländska kanon i litteraturundervisningen bidrar därmed till ett 
flerfaldigt syfte – att medvetandegöra eleverna om mångfalden av lit-
teraturer men även att synliggöra andra perpektiv än de egna. Utifrån 
detta synsätt inkluderar litteraturundervisningen även aspekter och 
konsekvenser som går att koppla till makt och strukturer. Litteraturun-
dervisningen visar i praktiken för eleverna vem läsningen är till för 
och vad den innebär, men återspeglar även de normer som ligger 
bakom undervisningen (McCormick, 1994).  
 Med detta i åtanke så menar jag att det finns goda skäl till att inklu-
dera världslitteratur i undervisningen, det vill säga skönlitteratur som 
kommer från andra delar av världen än Europa eller USA – litteratur 
som sällan får utrymme i litteraturundervisningen (jfr Statens kultur-
råd, 2004). Edgar Platen (2009) menar att: 

En kanon är alltid ett resultat av påverkan i form av historiska, politiska, ideo-
logiska, mentala m.fl. faktorer – vare sig dessa är synliggjorda eller ej. Kano-
niseringsprocessen har föga att göra med texterna själva. Kanoniseringar är 
snarare att betrakta som försök till sociala och kulturella självdefinitioner och 
legitimeringar genom urvalet, värderingen och tolkningen av vissa bestämda 
litterära verk, som medvetet placeras i en framträdande position, medan andra 
utesluts ur den allmänna diskursen (Platen, 2009, s. 404). 
 

Valet av litteratur i skolan kan kopplas till olika typer av värdering, 
som reception, kritik men även litteraturens kulturella funktion. De ur-
valskriterier som används avgör direkt eller indirekt hur varje enskild 
kanon uppstår (Platen, 2009, s. 403).  

Undervisning som inkluderar världslitteratur i Sverige har visat sig 
begränsad (Statens kulturråd 2004, Landmark & Wiklund 2012). Vad 
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gäller utbudet av skönlitteratur framtaget i syfte att användas i under-
visning, kan vi exempelvis se antologin Människosaker (Wallin & 
Lannvik Duregård, 2008) och Kärlek x 21: afrikanska noveller (Före-
ningen Afrikansk litteratur, 2010). Undersökningar har visat att det 
bland lärare kan finnas en rädsla för bristande faktakunskaper om 
världslitteratur, såväl som de frågor kring kultur, politik och sociala 
mönster som dessa kan väcka (Nordenstam, 2014, Statens kulturråd, 
2004). Farhågor bland lärare, att de egna bristande kunskaperna inom 
området skulle kunna leda till att elevers fördomar befästs eller att 
kulturer och människor exotiseras eller stereotypiseras, är även någon-
ting som måste tas på allvar i grundutbildning och fortbildning av lä-
rare (Nordenstam, 2014, s.261). Liknande erfarenheter och attityder 
syns inom amerikansk forskning om lärares farhågor och inställning 
till att inkludera världslitteratur i klassrummet (Dasenbrock, 1992; 
Feltracco, 2015). Vid läsning av texter som är situerade i en annan 
kultur än den som för läsaren redan är bekant, så kan läsaren uppleva 
att hen behöver kulturell och historisk kunskap om verket. Detta ser vi 
även i lärares tankar kring vilken typ av litteratur som ska läsas i 
klassrummet. Men argument som ”det är inte mitt ämnesområde” eller 
”jag har inte tillräckliga kunskaper för att undervisa om det” handlar 
inte om praktiska hinder som kan lösas genom mer information eller 
stöd till läraren, menar Reed Way Dasenbrock (1992), och hävdar att 
en risk med denna typ av resonemang är att det förstärker en tolk-
ningsmodell där den ”rätte” läsaren är den som redan besitter kunskap. 
Hårdras denna typ av tankegångar är snart den enda kultur som kan 
studeras den egna.  
 Hur förhåller sig då läromedel i litteratur, inom ramen för svensk-
ämnet, vad gäller representation och urval av litteratur? Enligt Dahl 
(2015) får det kritiska perspektivet för närvarande litet utrymme i läro-
medel i svenska för gymnasiets högskoleförberedande program, me-
dan det framstår som allt viktigare att läsaren kan känna igen sig i lit-
teraturen och författarskapen. Ett förslag skulle här kunna vara att de 
läromedel som finns i svenskämnet framgent tar på sig ett större an-
svar för ökad variation vad gäller val av litteratur, i linje med det kri-
tiska tänkande som Skolverket faktiskt påbjuder. Valet av läromedel 
på en skola kan i sin tur påverka vilka områden som litteraturundervis-
ningen fokuserar på, såväl som den skönlitteratur som läses i svensk-
undervisningen. 

En ytterligare aspekt som anknyter till denna undersökning är ut-
givningen av svensk realistisk ungdomslitteratur under senare år, som 
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tenderar att ”åskådliggöra det trygga, icke för främmande med en te-
matik som uppfattas ligga ungdomar nära” och att kritiska maktfrågor 
lyser med sin frånvaro (jfr Kåreland, 2001; Nordenstam, 2014, s.281; 
Svenska barnboksinstitutet, 2011). Sammantaget skulle detta även in-
nebära att många svenska ungdomar är dåligt förberedda på läsning av 
litteratur som inte utgår från den egna identitetspositionen och detta 
bör även ha implikationer för undervisningen.  
 I styrdokumenten för svenskämnet (Gy 2011) finns ingen definition 
kring vilken litteratur som ska ingå i undervisningen. Ämnets syfte 
och centrala innehåll är också vagt formulerade och öppna för tolk-
ningar. Frånvaron av konkretioner av de didaktiska frågorna skapar ett 
tolkningsutrymme, där undervisande lärare på egen hand får förhålla 
sig till idéer om litteraturen som exempelvis en väg att skapa goda 
medborgare eller föreställningar om förmedlande av ett nationalistiskt 
kulturarv (jfr Mossberg Schüllerqvist, 2008; Persson, 2007). De lärare 
som bestämmer sig för att inkludera litteratur som sträcker sig bortom 
det för eleverna välbekanta är alltså i mycket utlämnade till sig själva. 
Motståndet mot att i undervisningen inkludera svåra frågor kring kul-
tur och kulturella identitetspositioner är märkbara på många skolor 
(Johnston & Mangat, 2012, s. vii).  
 I Sverige finns än så länge få praktiknära undersökningar kring hur 
undervisning som inkluderar världslitteratur kan se ut. Inte heller finns 
det några metodutvecklande studier kring hur en sådan undervisning 
skulle kunna utformas. Det som undersöks inom området läsforskning 
är till övervägande del inte riktat mot att utforma modeller för klass-
rumspraktiken eller pröva effekter av undervisning, utan snarare vad 
som läses och hur den befintliga undervisningen ser ut (Degerman, 
2012).7 Det råder alltså brist på ”förslag till hur man skall förvandla de 
vetenskapliga rönen till praktisk metodik” (Svedner, 2012, s. 122). In-
grid Carlgren (2011, s. 11) menar att den universitetsbaserade forsk-
ningen sällan handlar om de faktiska frågor som dyker upp i lärares 
dagliga undervisningsverksamhet, och i undantagsfall är kopplade till 
lärares uppgifter. Även om resultaten av forskningen är av intresse för 
de verksamma inom skolvärlden, så går allt för sällan resultaten att 
omsätta direkt i den praktiska verksamheten. Dessutom, betonar Carl-
gren (2011, s. 11), sker ofta forskningen på och om lärarna, vilket är 

                                                 
7 Ett exempel på undantag är Tengberg, M., Olin-Scheller, C., & Lindholm, A. (2015). Im-
proving students’ narrative comprehension through a multiple strategy approach. Effects of 
Dialogic Strategy Instruction in secondary school. L1-Educational Studies in Language and 
Literature, 15 , p. 1-25. 
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relevant ur ett skolledarperspektiv, men inte nödvändigtvis hjälper lä-
rarna i det dagliga arbetet med eleverna. 

2.3 Att lära genom litteraturen / att lära av den andre? 
Litteratur som fönster mot världen är ett uttryckssätt som är relativt 
vanligt förekommande och innebär att läsaren genom fiktionen får ta 
del av andras livsvärldar, som i den faktiska verkligheten kan ligga 
långt från läsarens egna erfarenheter. Tanken präglar även styrdoku-
menten för svenskämnet. I syftesbeskrivningen för grundskolan står 
det att eleverna genom undervisningen ska möta skönlitteratur från 
olika delar av världen och i mötet med text och annat estetiskt berät-
tande ges förutsättningar att utveckla den egna identiteten såväl som 
förståelsen för omvärlden (Skolverket, 2011). Gymnasieskolans kurs-
plan har en liknande formulering, som säger att eleverna genom 
undervisningen ska utveckla förmågan att använda skönlitteratur som 
en ”källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfaren-
heter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (Skolverket, 
2011).8  

I Sverige har tron på att genom läsning tränas vår inlevelseförmåga 
och förmåga till perspektivskifte sedan ett par decennier tillbaka an-
vänts för att legitimera litteraturundervisningen (Persson, 2007). Inom 
erfarenhetspedagogiken, som har haft stort inflytande på svenskäm-
nesundervisningen, lyfts strävan efter att utveckla elevernas sociala 
såväl som historiska förståelse – och med hjälp av litteraturen disku-
tera centrala mänskliga frågor (Malmgren, 1996). Utifrån ett erfaren-
hetspedagogiskt perspektiv ska detta ske genom att ta avstamp i ele-
vernas egna liv och tidigare erfarenheter – litteraturen bör med andra 

                                                 
8 I syftesbeskrivningen för svenska som andraspråk i grundskolan är formuleringen densamma 
som för kursplanen i svenska på samma nivå. Gymnasieskolans kursplaner för svenska och 
svenska som andraspråk skiljer sig däremot åt, då syftesbeskrivningen för svenska som andra-
språk stipulerar att skönlitteratur ska användas ”som källa till insikter om andras erfarenheter, 
tankar och föreställningsvärldar” – här saknas alltså formuleringen om den egna identitetsut-
vecklingen kopplad till läsning av skönlitteratur. Persson (2012, s. 169) drar utifrån styrdoku-
mentens formuleringar slutsatsen att ”[d]e Andra, i det här fallet elever som läser svenska som 
andraspråk, antas redan vara (eller representera det) mångkulturella. De har inte samma behov 
av att lära sig inse värdet av mångfald eftersom de själva förkroppsligar det. De behöver istäl-
let förstå den svenska kulturen för att förhoppningsvis kunna inlemmas i den” (för vidare dis-
kussion se Economou, 2015).  
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ord väljas utifrån vilken angelägenhet de har för den specifika elev-
gruppen. Elevernas intresse för omvärlden är här en förutsättning för 
kunskapsutveckling (Molloy, 2009). 

Maria Ulfgard undersöker i Lära lärare läsa (2015) litteratursynen 
och legitimeringen för litteraturundervisningen på olika stadier av 
svensklärarutbildningen. Resultaten visar att ett kunskapsmotiv är en 
vanligt förekommande legitimering, i synnerhet kopplat till grundsko-
lans senare år. Kunskapsmotivet kopplas i Ulfgards studie ofta ihop 
med faktakunskap i allmänhet, och kan röra områden som ”andra kul-
turer” och ”samhällsförståelse” (Ulfgard, 2015, s. 75).   

Ingrid Mossberg Schüllerqvist undersöker i sin avhandling Läsa 
texten eller ”verkligheten”? (2008) svensklärares målsättningar för 
litteraturundervisningen. Genom intervjuerna identifieras lärares olika 
målsättningar för litteraturundervisningen vilka resulterar i skilda läs-
strategier, som i sin tur får olika effekter för läsförståelsen. En av 
dessa strategier benämner Mossberg Schüllerqvist undervisning ge-
nom litteraturen och den andre undervisning inom litteraturen (2008, 
s. 22). Kategorin inom litteratur fokuserar på den litterära texten som 
berättelse och litteraturhistoriskt verk. Genom litteratur innebär att 
man läser för att förstå samhället, sig själv, livet, genusfrågor och till-
varon.  

Nära besläktat är den faktiva läsarten, vilket innebär ett sätt att läsa 
skönlitteratur i syfte att få kunskap om världen utanför texten. Med 
andra ord läser man texten som om den kan säga någonting reellt om 
verkligheten (Steffensen, 1994). Detta förhållningssätt till skönlittera-
turen har också visat sig bli allt mer vanligt bland barn och unga 
(Skolverket, 2016).  

2.3.1 Narrativ fantasi  
En av de mer renommerade forskare som diskuterar läsning av skön-
litteratur som ett sätt att föreställa sig hur andra människor upplever 
världen är den amerikanska filosofen och etikforskaren Martha Nuss-
baum, som är förespråkare av Liberal Education. I verket Cultivating 
Humanity (1998) lyfter hon världsmedborgarskapet som mål för ut-
bildning och där ingår förmågan till kritiskt tänkande, kunskap om 
andra kulturer och ”narrative imagination” (narrativ fantasi). Med kri-
tiskt tänkande menar Nussbaum förmågan att kunna och vilja ifråga-
sätta påståenden, värderingar och traditioner. Kunskap om andra kul-
turer innefattar nationella, icke-västerländska kulturer, men även mi-
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noritetskulturer i det egna landet såväl som skillnader utifrån ett inter-
sektionellt perspektiv. Nussbaums tredje begrepp, narrativ fantasi, pla-
cerar skönlitteraturen i fokus. Med narrativ fantasi menar Nussbaum 
förmågan att föreställa sig själv i någon annans skor och att vara ”an 
intelligent reader of that person’s story, to understand the emotions 
and wishes and desires that someone so placed might have” (2010, s. 
3). Att se sig själv i den andre såväl som den andre i sig själv – detta, 
menar Nussbaum, är en unik kvalitet i skönlitteraturen: ”If literature is 
a representation of human possibilities, the works of literature we 
choose will inevitably respond to, and further develop, our sense of 
who we are and might be” (1997, s. 106). Genom romanen kan vi få 
syn på det konkreta och genom detta nå kunskap som inte går att er-
hålla genom exempelvis generella normer. För att våra etiska ställ-
ningstagande ska förändras, menar Nussbaum, måste vi dessutom 
också känslomässigt beröras. Här betraktar Nussbaum fiktionen som 
unik, i den bemärkelse att skönlitteratur som litterär form bereder läsa-
ren att betrakta världen som komplex, motsägelsefull och känslomäss-
igt omstörtande (Nussbaum, 1990). Texten ska på så sätt representera 
det andra, för att visa aspekter av vad det innebära att vara människa 
som läsaren annars inte har tillgång till. Dessa egenskaper skulle alltså 
göra fiktionen extra värdefull för samhället. Dock, betonar Nussbaum, 
kan litteraturen inte enbart bekräfta läsarens verklighetsuppfattning, 
utan måste utmana och tillåtas störa, annars går en funktion som fost-
rare av världsmedborgaren om intet (1997, s. 98).  

Utifrån Nussbaum blir litteraturläsningen de samlade perspektiv 
och erfarenheter som sedan ska internaliseras hos läsaren i dennes ut-
veckling som världsmedborgare – och i strävandet efter detta fyller 
konsten en specifik funktion: 

the arts /…/ all have a role in shaping our understanding of the people around 
us. But in a curriculum for world citizenship, literature, with its ability to rep-
resent the specific circumstances and problems of people of different sorts, 
makes an especially rich contribution (1998. s. 86). 
 

För Nussbaum verkar alltså litteraturen visa verkligheten och är som 
sådan ett viktigt bidrag till i synnerhet unga människors utveckling 
som demokratiska medborgare i en global värld (Nussbaum, 1998, s. 
88). 

En invändning mot Nussbaums resonemang som tidigare lyfts är 
det begränsande urval hon gör vid sina exemplifieringar av litteratu-
rens funktion, eftersom hon övervägande använder den europeiska re-
alistiska 1800-tals romanen som utgångspunkt för lärande (Persson, 
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2007, s. 256; Hjort, 2015, s. 22). Även den implicita elev hon utgår 
ifrån i sina teorier kring lärande kan ifrågasättas utifrån hennes tanke-
gångar kring litteraturens kraft, eftersom Nussbaums resonemang ut-
går ifrån en föreställd elev som alltid är motiverad till att lära och ald-
rig påverkas av några yttre sociala omständigheter (jfr Burman, 2010). 
Elevens, eller läsarens, kontext och tidigare erfarenheter är för Nuss-
baum inte någonting som tycks relevant.9 Hennes teorier bygger inte 
heller på empiriska studier. Det finns, menar Hjort (2015, s. 22), en 
risk att litteraturen utifrån Nussbaum betraktas främst som ”lärorika 
exempel” och med det riskerar att reduceras som konst – och likaså 
riskerar erfarenheten av litteraturen att reduceras till ett pedagogiskt 
medel. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

                                                 
9 Det fält som Nussbaum representerar, utvecklingsarbete, utmålas ofta som dikotomiskt i re-
lation till det postkoloniala fältet. Ett argument som anförs är att områden kopplade till ut-
vecklingsarbete reproducerar koloniala uttryck och en maktasymmetri. För vidare läsning, se 
till exempel Sylvester C,’ Postdevelopment studies and Postcolonial studies: Disparate tales 
of the ’third world’’, i Third World Quarterly, vol. 20 no. 4, Taylor and Francis’, 1999  
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3 Tidigare forskning 

Fokus för denna undersökning är receptionen av en litterär text. Studi-
ens design innefattar en enklare form av intervention, på så sätt att ele-
vernas reflektionsskrivande utifrån novellen var initierad av mig som 
forskare och inte en del av den ordinarie undervisningen. Undersök-
ningen tar i beaktande den appellstruktur som finns i den lästa texten, 
det vill säga de läsarter, retoriska grepp eller sätt att läsa som texten 
erbjuder (jfr Agrell, 2009; Iser, 1978). Därmed tillhör studien katego-
rin receptionsestetiska undersökningar. Den litterära texten såväl som 
läsarna diskuteras utifrån hur de är situerade och hur detta förhållande 
kan påverka läsningen utifrån ett kritiskt perspektiv. Då undersök-
ningen hör till det svenskämnesdidaktiska fältet och min undersökning 
handlar om elever i den svenska gymnasieskolan har jag valt att i av-
snitt 4.1 enbart ta upp svenska studier. Det finns få fullt jämförbara 
undersökningar där fokus för en receptionsstudie har varit världslitte-
ratur, men det finns givetvis flera studier som är av intresse för denna 
undersökning. I följande avsnitt ger jag en kort överblick av tidigare 
forskning utifrån dess relevans för denna undersöknings huvudfrågor. 
Jag vidgar även perspektiven till att inkludera internationella studier 
om receptionen av världslitteratur. För en bred översikt över svensk-
ämnesdidaktisk forskning hänvisar jag till Degerman (2013), Sahl-
ström (2008) och Skar och Tengberg (2014).  
 

3.1 Receptionsstudier 
Den metodiska ansatsen i denna undersökning är inspirerad av littera-
turvetaren Örjan Torell och hans jämförande undersökning Hur gör 
man en litteraturläsare?: om skolans litteraturundervisning i Sverige, 
Ryssland och Finland (2002). Rapporten är ett resultat av det svensk-
rysk-finska forskningsprojektet ”Literary Competence as a Product of 
School Culture”, där lärarstuderande genom skriftliga reflektioner vi-
sade vilka läsarter de använde vid läsningen av en novell. Studenterna 
fick svara på frågan vad de skulle vilja att deras elever lade märke till i 



 21 

novellen. Svaren visar på olika nationella särdrag som sedan kopplas 
till den litteraturundervisning studenterna har med sig från den egna ti-
digare litteraturundervisningen. Undersökningen beskriver tre olika 
kompetenser, konstitutionell kompetens, performanskompetens och li-
terary transferkompetens (se 4.5). 10 Dessa delas inte in i nivåer, utan 
betraktas alla som nödvändiga för vad Torell beskriver som litterär 
kompetens (Torell 2002, s. 87). Resultatet visar att de svenska studen-
terna överdriver läsningens literary-transfer funktion, det vill säga 
kopplingen till de egna livserfarenheterna dominerar studenternas 
tolkningar vilket begränsar deras läsningar. 

Undersökningen har även drag gemensamma med Maritha Johans-
sons avhandling Att bygga upp en förståelse: några aspekter på me-
ningsskapande i svenska och franska gymnasieelevers läsning av en 
skönlitterär text (2015), eftersom även denna utgår från gymnasieele-
vers skriftliga individuella respons i relation till en novell utifrån en 
relativt öppen fråga. Johanssons primära intresse är att undersöka och 
jämföra hur litteraturundervisning påverkar elevers sätt att förhålla sig 
till en litterär text i Sverige respektive Frankrike. Resultatet pekar på 
en svensk litteraturundervisning där det individuella, autonoma för-
hållningssättet dominerar, vilket även bekräftas i en undersökning av 
Olle Nordberg (2015) om svenska ungdomars attityder till fiktionslit-
teratur. Att utveckla ett personligt förhållningssätt till det lästa och 
kunna uttrycka sina åsikter kan vara positivt, men det kan även ses 
som problematiskt om tolkningarna av texten inte utgår från det lästa. 
En alltför stark betoning på de egna erfarenheterna riskerar att tolk-
ningen blir olitterär – och hamnar alltför långt från texten (Nordberg, 
2015).  

Stig-Börje Asplunds avhandling Läsning som identitetsskapande 
handling (2010) handlar om litteratursamtal inom ramen för svenskun-
dervisningen bland pojkar på gymnasieskolans fordonsprogram. Fo-
kus ligger dels på receptionen av de romaner som diskuteras och dels 
på de identitetsskapande processer som synliggörs under samtalen. 
Resultaten visar vikten för eleverna av att skapa en gemenskap där 
aspekter som maskulinitet och klass positioneras. Samtalen fungerar 

                                                 
10 Torell (2002, s. 83 f.f.) beskriver den litterära kompetensen utifrån en modell som utgörs av 
tre poler runt ett dialogiskt centrum. De tre kompetenserna som dessa poler utgörs av måste 
vara i balans för att läsaren ska kunna kallas litterärt kompetent. Literary transfer-kompetens 
innebär att läsaren kopplar det lästa till sina egna erfarenheter och skapar således en subjektiv 
verklighet. Performanskompetensen är den socialt inlärda förmågan att beskriva litteraturens 
konventioner och uppmärksamma strukturer i text. Konstitutionell kompetens är den med-
födda förmågan att skapa fiktion. 
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vidare främst som ett sätt att reproducera det egna jaget, men det finns 
även tendenser till andra öppningar i samtalen. Asplund har liksom jag 
delvis använt sig av Iser (1978) och Langer (2011) i sin analys av ro-
mansamtalen. 

Catarina Economou undersöker i sin avhandling ”I svenska två vå-
gar jag prata mer och så”: en didaktisk studie om skolämnet svenska 
som andraspråk (2015) bland annat hur gymnasieelever inom ramen 
för svenska som andraspråk läser och tolkar två romaner. Economou 
förespråkar utifrån sina resultat en interkulturell litteraturdidaktik, ge-
mensam för de båda svenskämnena. I avhandlingen finns även en lä-
roplansteoretisk ansats, där Economou konstaterar att ämnesplanen för 
svenska som andraspråk dels innehåller för få utmaningar för eleverna 
och dels inte ger tillräckligt med utrymme för skönlitteratur i under-
visningen. Economou kompletterar även Michael Tengbergs (2011) ti-
digare läsartsbegrepp, när hon konstaterar att eleverna i hennes under-
sökning använder sig bland annat av en samhällsorienterad läsart, vil-
ket innebär att de utgår ifrån händelser i romanerna och jämför dessa 
med verklighetens orättvisor och villkor.  

Mikael Tengbergs avhandling Samtalets möjligheter. Om litteratur-
samtal och litteraturreception i skolan (2011) undersöker litteratur-
samtal i grundskolans klassrum. Resultaten visar på sex identifierade 
läsarter, det vill säga sätt att se på eller förhålla sig till den skönlitte-
rära texten. Den handlingsorienterade läsarten reder ut textens intrig, 
den betydelseorienterade tar upp exempelvis textens tematik och kon-
centreras på det som inte är utskrivet i texten. Med en värderingsorien-
terad läsart funderar eleven över de litterära karaktärernas handlingar 
och med en subjektsorienterad läsart utgår läsaren från de egna per-
sonliga upplevelserna och erfarenheterna. Den intentionsorienterade 
läsarten fokuserar på författarens syfte med texten. En metakognitiv-
läsart, som i Tengbergs undersökning är den minst förekommande, är 
inriktad på det som händer med läsaren under läsningen och hur texten 
påverkar hen.  

Birgitta Bommarcos avhandling Texter i dialog: en studie i gymna-
sieelevers litteraturläsning (2006) ställer frågor kring vilken förståelse 
och mening gymnasieeleverna i hennes egen svenskundervisning 
skapar i läsningen av skönlitterära texter. Vilka möjligheter och svå-
righeter går att se och vilka reflektioner och tolkningar kommer till ut-
tryck i deras texter? Resultatet pekar bland annat på elevernas behov 
av att skriftligen få knyta ihop texternas världar med sina egna erfa-
renheter. 
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I antologin Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning 
i dagens Sverige (2015), vilken är resultatet av ett forskningsprojekt 
finansierat av Vetenskapsrådet, undersöker Torsten Pettersson, Skans 
Kersti Nilsson, Maria Wennerström Wohrne och Olle Nordberg da-
gens unga läsares förhållningssätt till skönlitteratur. Undersökningarna 
bygger på ett gediget empiriskt underlag med över femhundra delta-
gare och täcker utbildningsformer från yrkes- och högskoleförbered-
ande gymnasieprogram, folkhögskola och universitet. Projektet under-
söker receptionsfärdigheter såväl som attityder till litteratur och läs-
ning. Petterssons delstudie visar att unga läsare inte betraktar fiktion 
som ett sätt att utveckla den egna personligheten eller inhämta kun-
skap, utan snarare ser läsandet som avkoppling eller verklighetsflykt. 
Detta bekräftas även av Wennerström Wohrnes delstudie om samspe-
let mellan tolkning och självreflektion vid läsningen av en novell av 
Cora Sandel. Undersökningens deltagare gjorde inte heller i någon 
större utsträckning kopplingar mellan det lästa och sina egna liv eller 
funderingar kring moral. Skans Kersti Nilsson undersöker receptionen 
av novellen ”Skor”, om Förintelsen, av israeliske författaren Etgar Ke-
ret. Resultaten visar att även om respondenterna upplevde novellen 
som intressant och enkel att förstå, så upplevde de inte att texten till-
fört någon ny förståelse för andra kulturella eller historiska samman-
hang än de egna och läsarna visade inget engagemang i berättelsens 
etiska, sociala och politiska kontext. Exempel på forskningsfrågor 
inom ramen för projektet, som även ligger nära denna undersökning, 
är litteraturens betydelse för unga vuxnas personlighetsutveckling och 
omvärldsorientering, bland annat utifrån hur unga vuxna uppfattar 
korta berättelser från andra kulturer och vilken betydelse de litterära 
texterna har för ovanstående områden.  

3.2 Receptionsstudier i världslitteratur 
Det finns som tidigare nämnts väldigt få svenska litteraturdidaktiska 
undersökningar om receptionen av världslitteratur. Relevant i sam-
manhanget är dock Nilssons studie som nämndes i avsnittet ovan: 
”Hur uppfattar svenska ungdomar en samtida israelisk berättelse om 
Förintelsen?” (Nilsson, 2015). Undersökningen har som syfte att ana-
lysera i vilken utsträckning och på vilka sätt unga vuxna ”visar sin 
uppfattning av innehåll och mening i en berättelse från en annan histo-
risk, kulturell och politisk tradition och miljö” samt huruvida ”reflekt-
ioner kring etiska, politiska och sociala frågor förekommer” (2015, s. 
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159). Det finns med andra ord flera aspekter som här knyter an till 
denna undersökning. Värt att notera i sammanhanget är att den novell 
som undersökningen utgår ifrån handlar om en israelisk pojkes uppgö-
relse med sitt personliga och kollektiva förflutna kopplat till Förintel-
sen, vilket kan tyckas tangera även den västerländska kollektiva histo-
rieskrivningen.  

Följande översikt kommer att ta upp främst amerikanska studier, 
där ingångarna till reception av världslitteraratur är breda med flera 
olika inriktningar. En av dessa inriktningar är studier i ”multicultural 
literature”, multikulturell litteratur. Liksom världslitteraturbegreppet 
finns det ingen enhetlig definition av multikulturell litteratur.11 Sedan 
ett antal år tillbaka finns begreppet med i amerikanska styrdokument 
för skolan, vilket troligen är en bidragande anledning till att undersök-
ningar i ämnet är mer vanligt förekommande i USA än i Sverige 
(Felltraco, 2015).12 Då dessa undersökningar ofta tar upp aspekter som 
tangerar denna undersökning, som synen på den andre och läsarens 
uppfattning av omvärlden i relation till litteraturen, finner jag det rele-
vant att i detta avsnitt nämna ett urval. 

I amerikanska receptionsstudier av världslitteratur går det att ur-
skilja två tydliga återkommande tendenser bland resultaten. Det ena är 
elever som upplever litteraturen som fullständigt främmande och det 
andra är elever som fokuserar på vad de betraktar som det universella i 
litteraturen. I det första fallet får eleverna svårt att överhuvudtaget ta 
till sig texten och i det andra riskerar läsningarna att bli allt för genera-
liserande (Dunbar 2013, s. 26). En av utmaningarna vid undervisning i 
världslitteratur blir således att finna vägar för att minska känslan av att 
texterna är (främst) utländska eller främmande och fullständigt an-
norlunda än eleverna själva, utan att samtidigt homogenisera betydel-
sefulla kulturella och historiska skillnader.  

                                                 
11 Den mest frekvent förekommande definitionen verkar vara litteratur som skildrar en mino-
ritetsgrupp (i USA) och/eller är skriven av en författare tillhörande en minoritetsgrupp. Be-
greppet används ibland för att beskriva litteratur som skildrar sociokulturella erfarenheter 
bland underordnade grupper i allmänhet, utifrån ett intersektionellt perspektiv, oavsett vem 
författaren bakom texten är. Cai (2002) ger tre olika möjliga tolkningar av begreppet; 1) mul-
tikulturell litteratur inkluderar litteratur från alla kulturer, utan att göra åtskillnad mellan den 
dominerande kulturen och övriga 2) multikulturell litteratur inkluderar enbart litteratur från 
marginaliserade kulturer där faktorer som maktstrukturer är en central del av begreppet 3) 
multikulturell litteratur bör fokusera enbart på ”people of colour”, vars röster har varit frånva-
rande inom litteraturen. 
12 I den svenska läroplanen finns det visserligen formuleringar som skulle kunna tolkas som 
en inkludering av icke-västerländsk litteratur, men denna tolkning lämnas öppen för den un-
dervisande läraren.  
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Haertling Thein, Beach och Parks (2007) har undersökt äldre ele-
vers förmåga till att skifta perspektiv genom litteraturundervisningen. 
I deras studie var det övergripande syftet med undervisningen speci-
fikt att genom litteraturen förändra elevernas kulturella perspektiv och 
hjälpa eleverna att bättre förstå sina egna liv och andras. Resultatet vi-
sar att undervisning där lärarna aktivt har försökt få eleverna att se 
skillnader mellan deras egna erfarenheter och det som skildras i litte-
raturen, ofta stöter på motstånd från eleverna av den orsaken att ele-
verna inte vill göra kopplingar som tangerar strukturella fördomar el-
ler rasism. När lärarna å andra sidan uppmuntrar elever att identifiera 
sig med litteratur där karaktärer och situationer är obekanta och 
okända för eleverna riskerar jämförelserna att förenkla och generali-
sera det lästa. Kanske, undrar artikelförfattarna retoriskt, gör vi ele-
verna en otjänst om vi ger dem intrycket att de till fullo kan förstå en 
situation de aldrig har och kanske aldrig kommer att befinna sig i?  

I en större amerikansk undersökning inkluderande flera skolor över 
en fyraårsperiod, undersökte Cruz et.al. (1997) dels olika undervis-
ningsmetoder och dels elevernas respons vid läsning av litteratur som 
inte var en del av elevernas egna kultur. Resultaten visar på tre olika 
sätt att närma sig vad författarna benämner multikulturell litteratur i 
undervisningen: ”the Bazaar approach”, ”the Student-of-culture appro-
ach” och slutligen en pluralistisk synvinkel. En ”Bazaar approach” 
bygger på idén om ”en värld” och utjämnar skillnader i sökandet efter 
det gemensamma. Fokus ligger på det universella eller allmänmänsk-
liga i litteratur såväl som kultur. ”The Student-of-culture approach” 
betraktar den litterära texten som ett individuellt estetiskt objekt, men 
samtidigt ett kulturellt dokument. Författaren ses här som relevant för 
litteraturdiskussioner eftersom texten betraktas som en intim del av 
författarens kultur där den kulturella kontexten påverkar skrivandet. 
Eleven försöker förstå texten dels i den kontext där den kom till och 
dels genom dess betydelse för läsaren själv. En pluralistisk synvinkel 
till litteraturundervisningen utgår ifrån tanken att varje kultur har en 
litteratur som är specifik och att aspekter som plats och religion har 
stor betydelse för hur texten bör tolkas. Detta sätt att undervisa i litte-
ratur betonar skillnader mellan kulturer snarare än likheter. Cruz et.al. 
(1997) visar också att de medverkande eleverna tenderade att identifi-
era sig själva med karaktärer i texterna. Enligt Cruz bidrar skolans fo-
kus på att utläsa teman ur litteratur till detta när eleverna uppmuntras 
att fokusera på sina egna erfarenheter utifrån det redan kända. I de fall 
en text är från en annan kultur försöker eleverna således att anpassa 
den till sin egen världsbild. De läser texten utifrån sig själva, vilket de 
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har lärt sig i skolan, och betraktar exempelvis karaktärer utifrån de 
egna perspektiven. När eleverna i undersökningen finner texterna 
svåra att förstå, skyller de på författarens stil eller sig själva som lä-
sare – de kan inte se att avsaknaden av förståelse kan bero på bristande 
kulturell kompetens.  

Det finns även några teoretiska resonemang som jag finner värda att 
lyfta då de knyter an till ämnet för denna undersökning, även om de 
inte grundas på klassrumsstudier. Dasenbrock (1992) har med hjälp av 
filosofen Donald Davidsons begrepp (1986) utvecklat en teori kring 
hur läsare närmar sig textvärldar som befinner sig långt ifrån dem 
själva. I sina resonemang utgår Dasenbrock ifrån tanken att avstånd 
till en skönlitterär text som kan uppstå vid läsning kan bestå av kultu-
rella skillnader eller skillnader i tid. Han menar att vi alla har med oss 
ett sätt att se på världen, en uppsättning personliga konstrukter som 
benämns ”prior theory” (Davidson 1986). När vi första gången möter 
en ny person som vi inte vet någonting om är det denna föregående el-
ler tidigare teori vi använder oss av, vilket kan beskrivas som förvänt-
ningar kring betydelsen av de ord denna nya person kommer att an-
vända. Har vi ingen tidigare information om personen kommer vi 
dessutom att bruka vad Davidson benämner ”interpretative charity”, 
vilket innebär att vi utgår ifrån att personen tänker, menar och betrak-
tar saker och ting på samma sätt som vi själva. Så om vi tolkar andra 
utifrån vår ”prior theory” – men denna inte fungerar, vad gör vi då? 
Enligt Davidson utvecklar vi en ”passing theory”, vilket innebär att vi 
samlar information och gör inferenser om den andre. Utifrån dessa gör 
vi sedan små justeringar i vår ”prior theory” för att den ska anpassas 
utifrån den person vi tolkar. Genom denna ”passing theory” som ny 
grund samlar vi så ny information och fortsätter att justera vår tidigare 
bild av den andre, tills vi förstår att det finns en skillnad mellan oss 
själva och denne. Dasenbrock menar att detta går att applicera även på 
läsares reception och tolkning av litterära karaktärer – i enlighet med 
Davidsons modell justerar läsaren sina tolkningar till dess att hen tror 
att de stämmer och tolkningarna inte längre upplevs innehålla några 
anomalier. 

Om Dasenbrocks teorier stämmer så pekar det på vikten av att låta 
elever möta litteratur från olika delar av världen. Ju fler bilder ele-
verna möter, som inte stämmer överens med de egna fördomarna, 
desto större chans är det även att dessa föreställningar förändras ge-
nom litteraturen. I de fall där läsaren helt tar avstånd från själva läsak-
ten och gör fullständigt motstånd mot texten fyller dock Dasenbrocks 
teorier ingen funktion. Han diskuterar inte läsarens syn på den andre 
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som en anomali i sig själv, inom den för läsaren okända kulturen, och 
inte heller de fall då läsaren återskapar den andre som en avbild av sig 
själv (Hartwick Dressel 2003, s.106). 

Derek Attridge (2015) menar i linje med Dasenbrock att någon 
form av överlappning mellan produktionens och receptionens kontext 
alltid finns – utan denna skulle verket vara obegripligt och totalt 
blankt för läsaren. Man reagerar alltid på konst utifrån det egna kultu-
rella arvet, vilket Attridge benämner läsarens idiokultur. Idiokulturen 
inkluderar kunskap, korrekt eller ej, om det verk som läses och om 
den plats och tid verket producerades inom. Även om läsaren inte 
skulle ha någon som helst kunskap om textens ursprung, så läser hen 
texten genom den egna personliga bakgrunden, vilket även gör att lä-
saren läser in ett ursprung – oavsett om detta sker på ett medvetet plan 
eller ej. Attridge menar att detta är anledningen till att man inte kan 
bortse helt från kontexten vid en diskussion av tolkning – de går inte 
att separera. Verkets kontext är någonting läsaren tar med sig i läs-
ningen, inte en separat enhet som denne har direkt och oförmedlad till-
gång till och kan välja att ignorera om hen så önskar. Kontexten är all-
tid en del av min mentala värld och en produkt av tidigare läsningar 
och andra erfarenheter jag har (Attridge, 2015, s.7). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Läsning som kulturell praktik 
I diskussioner kring läsning och skrivning ser vi ofta literacy använ-
das, inte sällan med olika innebörder. En grundläggande innebörd kan 
sägas vara förmåga att läsa det skrivna ordet samt förmågan att skriva. 
En förskjutning och utvidgning av begreppet har dock skett mot att in-
nefatta exempelvis multimodala texter (Fast, 2007; Lundgren, 2013). 
Utvecklingen har också gått mot ett mer ideologiskt influerat synsätt 
där literacy betraktas som socialt konstruerad och situerad (Street, 
1984). Snarare än ett specifikt uppnått resultat betraktas i denna 
undersökning alltså literacy som en aktivitet eller praktik där faktorer 
som det kulturella, sociala och ekonomiska sammanhanget har bety-
delse (Barton, 1994; Street, 2001; Gee, 2003). Detta inbegriper även 
en ideologisk synvinkel, där läsning ses som ett komplext socialt feno-
men som kan kopplas samman med politiska och sociala processer 
(Gee, 2008; Street, 1984). Även det vidgade textbegreppet och multi-
modala texter ingår i nämnda sätt att betrakta literacy, det vill säga att 
literacy även innefattar bild, film och ljud i olika kombinationer.13 I 
följande avsnitt går jag igenom de teoretiska perspektiv som ligger till 
grund för denna uppsats. Avsnittet inleds med en redogörelse för lite-
racysbegreppet där kritisk är en central del av undersökningen. Även 
postkolonial teori spelar en relevant roll och begrepp och perspektiv 
från detta fält används i analysen av det empiriska underlaget. 
 

4.1.1 Literacybegreppet i denna undersökning 
Begreppet literacy har utvidgats genom New Literacy Studies (NLS) 
(Gee, 1996; Barton, 2001; Street, 1993). I denna undersökning utgår 
jag i linje med NLS från tanken att lärande medieras genom kulturella, 
lingvistiska och sociala faktorer och möjliggörs genom kontexter som 

                                                 
13 Det vidgade textbegreppet togs bort i läroplanerna Gy2011 och av den anledningen använ-
der jag mig inte av det fortsättningsvis i denna text. 
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uppfattas som kulturellt, lingvistiskt och kognitivt relevanta för ele-
verna (Lee, 2005). Undersökningen innefattar ett socialkonstruktivist-
iskt perspektiv där läsning och skrivning betraktas som del av en kul-
turell praktik, vilket även är utgångspunkten för NLS (Barton, 2001, 
2007; Gee, 1996; Street, 1993, 2000, 2003). Begreppet literacyprakti-
ker beskrivs med NLS som gemensamma mönster för läsande och 
skrivande i en specifik situation (Barton, 2007; Barton & Hamilton, 
2007; Street 2003). Literacypraxis har med andra ord betydelse för det 
sätt elever tänker kring och tolkar skönlitteratur utifrån kulturella nor-
mer, värderingar, attityder, ideologier och konventioner (Scribner & 
Cole 1981; Street 1984, Street 2000).  
 Utifrån den konstruktivistiska språksynen använder vi människor 
språket för att konstruera våra världar muntligt och genom text, samt 
att vi aktivt deltar i ett meningsskapande när vi läser. Användandet av 
diskurser i olika sociala situationer är då ett sätt att konstruera sociala 
världar genom språk och på så sätt medierar språk erfarenhet. Utifrån 
detta perspektiv är alltså literacy något som återfinns i mänsklig inter-
aktion snarare än ett internaliserat attribut i form av en kontextreduce-
rad kognitiv förmåga (Barton 2007, s.52).  
 Ett ytterligare relevant begrepp för denna undersökning är ”critical 
literacy” (kritisk literacy), vilket har rötterna i konstruktivism och ut-
går från tanken att individer konstruerar kunskap genom tidigare erfa-
renhet och reflektioner kring denna erfarenhet (Yoon, 2016, s. 43). 
Precis som sociokulturell teori uppmärksammar kritisk literacy kultu-
rell, historisk och social kontext i förståelsen av text såväl som värld 
(Yoon, 2016, s. 44). Utgångspunkten är att text och språk aldrig är ne-
utrala utan designade för att positionera läsaren på ett specifikt sätt 
(Luke & Freebody, 1999). Något som är specifikt för kritisk literacy 
är dessutom dess fokus på aspekter i texter som är relaterade till makt 
och ideologier (Janks, 2013, s. 227; Yoon 2016, s. 45). Kritisk literacy 
fokuserar på vår förmåga att läsa texter på ett reflekterande, aktivt och 
ifrågasättande sätt där språk, ideologi och praktik hör samman. Vår 
förmåga till kritiskt tänkande samt språklig medvetenhet kopplas 
också till förmågan att läsa och förstå (Barton & Hamilton, 2000). Lä-
saren är inte helt bestämd av sina sociala eller historiska omständig-
heter, men står inte heller helt självständig i relation till dessa.  

Som Street (1993) påpekar finns det ett behov av teoretiska mo-
deller som erkänner den centrala roll maktrelationer har inom literacy-
praxis. Han lyfter även behovet av att närmare undersöka vad som är 
kulturellt specifikt respektive universellt inom literacypraxis, samt att 
denna fråga bör undersökas i relation till hur praktiken faktiskt ser ut 
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inom en specifik diskurs och kulturell kontext (Street, 1993). Utifrån 
Street är det intressant att i denna undersökning ta i beaktande det sätt 
de medverkande eleverna skriver om kulturella skillnader respektive 
likheter – och ställa det i relation till en framtida didaktisk design av 
litteraturundervisningen.  

Sambandet mellan makt och språk kan även ställas i relation till det 
tydligt uttalade målet att skolan ska bidra till att utveckla det kritiska 
tänkandet hos eleverna – vilket präglar hela det svenska skolsystemet. 
Här kan litteraturundervisningen spela en stor roll, då texter och språk 
aldrig är neutrala, utan bör förstås i relation till makt (Janks 2013; 
Luke & Freebody, 1999; Lyngfeldt, 2006). Kritisk literacy handlar 
just om detta – relationen mellan makt och språk samt vilka konse-
kvenser detta får. Skolverket (2016a) menar i en kommentar till be-
greppet kritisk literacy att: 

Makt både möjliggör och begränsar våra handlingar och därmed ska makt inte 
enbart förstås som förtryckande. Ett centralt syfte med att arbeta med kritisk 
literacy är att eleverna utvecklar förmåga att förstå och ifrågasätta maktförhål-
landen och ojämlikhet, vilket är en del av att verka som medborgare i en de-
mokrati. För att kunna göra detta behöver eleverna bli medvetna om olika tex-
ters syften och budskap men också att kunna läsa både på raderna och mellan 
raderna.  
 

Skolfrågor måste utifrån ett kritiskt literacysperspektiv alltid ta hänsyn 
till verksamhetens sociala sammanhang (Lyngfelt, 2006). Relevant för 
denna undersökning är en diskussion om de medverkande elevernas 
förmåga att kunna förhålla sig kritisk till texten och att koppla ihop det 
man läser med världen i övrigt, vilket även kan inkluderar maktstruk-
turer (Fast, 2009, s. 42, Janks, 2013, s. 225; Street, 1993). 

4.2 Postkolonial teori  
Genom att använda postkoloniala begrepp och teorier har jag i denna 
undersökning funnit redskap för att diskutera interaktionen mellan ele-
verna och den kenyanska novell de läst. Postkolonial teoribildning in-
nefattar effekterna av kolonisation på kulturer och samhällen (jfr Ash-
croft et. al., 2007). Ur det postkoloniala perspektivet betraktas koloni-
alismen inte som en avgränsad period tillhörande det förflutna, då den 
fortfarande präglar världen genom ontologiska och epistemologiska 
grundantaganden i västerländsk kunskapsproduktion. Postkolonial lit-
teratur och teori, vilken inkluderar en enorm variation av litteratur från 
olika delar av världen, har utgångspunkten att den försöker utmana 
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västvärldens dominerande litterära och kulturella diskurser och lyfta 
kritik mot det diskursiva och materiella arvet från kolonialiseringen 
(Johnston & Mangat, 2012, s. xi). Gemensamt för dess teoribildning är 
idén om att kolonisation har möjliggjorts genom ett upphöjande av 
den europeiska kulturen där de koloniserade områdena har framställts 
som outvecklade, lägre stående och annorlunda. Europeisk vetenskap 
och kultur har ur ett historiskt perspektiv blivit den norm gentemot 
vilken andra kulturer jämförs och värderas (Said, 1979). En gemen-
sam nämnare för fältet kan alltså sägas vara en kritik riktad mot den 
västerländska diskursens rättfärdigande av orättvisor mellan männi-
skor och den kunskap om människan som växt fram genom dess kun-
skapsproduktion (Landström, 2001, s.7; Loomba, 2005, s. 10).  

En för denna undersökning ytterligare relevant aspekt är utgångs-
punkten att språket konstituerar verkligheten och ses som del i ett 
större sammanhang nära knutet till makt och identitet i samhället. 
Språket ses här inte som något neutralt, utan inkluderar förgivettagan-
den samt under-och överordningar i begrepp (Thörn, Eriksson & Er-
iksson Baaz, 1999). Den postkoloniala teorin kopplar samman språk 
och litteratur med de mekanismer som skapat ett (västerländskt) ’jag’ 
och (ett icke-västerländskt) ’de andra’. Dessa mekanismer förklarar 
även ur ett historiskt perspektiv hur väst har kopplats samman med det 
civiliserade och exempelvis ”afrikanen” skildrats som den ocivilise-
rade, exotiska motsatsen det ”vita västerländska” under kolonisat-
ionen, men även efter (Loomba, 2005, s. 80). Genom de postkoloniala 
teorierna får vi därmed redskap att lyfta fram och dekonstruera koloni-
alismens strukturer, som exempelvis skapandet av dikotomier där de 
koloniserade tillskrivs egenskaper som skiljer dem från kolonisatö-
rerna (Said, 1979). 

Hall (1992, s. 318). menar att postkolonialismen kan beskrivas som 
”the West and the rest”, med vilket han syftar på den eurocentriska 
världsbild som fortfarande råder. Snarare än något som är kan post-
kolonialism alltså ses som något som görs i form av en mängd olika 
praktiker (McLeod, 2010). 14 Avslutningsvis vill lyfta en medvetenhet 
om den kritik mot den postkoloniala teorin som innebär att den utifrån 
                                                 
14 Aschcroft et. al. menar att ”The value of post-colonial discourse is that it provides a meth-
odology for considering the dialogue of similarity and difference; the similarity of colonial-
ism’s political and historical pressure upon non- European societies, alongside the plurality of 
specific cultural effects and responses those societies have produced” (Ashcroft, B., Griffiths, 
G. & Tiffin, H. 2000, s. 56).  I övrigt kan det postkoloniala fältet beskrivas som ett heterogent 
och svårdefinierat forskningsfält med tvärvetenskaplig karaktär, vilket gör det svårt att tala 
om en enhetlig teoribildning (Loomba 2005, s.10).  
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kolonialismen skapar en diskurs som snarare ökar avståndet mellan 
”oss” och ”dem”. Genom att poängtera att väst är dominanta, etablerar 
man även detta faktum – väst blir automatiskt dominant (Loomba, 
2005, s. 30).  

4.2.1 Postkolonial litteratur 
Från tidigt 80-tal påbörjades postkoloniala studier som akademiskt 
fält, initialt genom studier i postkolonial litteratur, vilket i vid bemär-
kelse kan beskrivas som verk påverkade av kolonisationen och dess 
effekter fram till idag (Ashcroft et.al., 1995). De största och mest in-
flytelserika verken Edward Saids Orientalism (1978) och Culture and 
Imperialism (1993), Gayatri Chakravorty Spivaks In Other Worlds 
(1987), Homi K. Bhabhas The Location of Culture (1994) tar alla upp 
frågor som rör historia, politik, filosofi, kulturstudier och kritisk teori 
– men alla nämnda teoretiker har bakgrund i det litteraturvetenskap-
liga fältet och använder ofta skönlitteratur för att illustrera sina tanke-
gångar (McLeod, 2013). 
 Vad gäller skönlitteratur så kan vi före mitten av 1900-talet visserli-
gen se en del verk som gestaltar koloniserade länder, men de skrevs 
övervägande av tillfälliga besökare eller västerländska utomstående.15 
Ofta tog dessa berättelser formen av svepande porträtt eller reseberät-
telser, vilka förmedlade mycket lite av känslan av att leva i de koloni-
serade länderna utifrån den koloniserade befolkningens perspektiv 
(McLeod, 2013, s. 450). Spivak har myntat begreppet ”wordling” för 
att beskriva en process av ”othering” eller andrafiering som hör sam-
man med den koloniala diskursen och kolonialiseringen. ”Worldling” 
har ingen exakt svensk översättning, men kan närmast beskrivas som 
hur berättelser och återkommande gestaltningar om ”tredje världen” 
och det icke-västerländska dels döljer nyanserna och komplexiteten 
hos de delar av världen som inte är väst och dels rättfärdigar en explo-
atering av dessa länder (Spivak, 1985, s. 244). Med hjälp av mekan-
ismen ”worldling” normaliseras eurocentrismen genom hur vi talar 
om platser och människor (Aschcroft et. al., 2007). Ur ett historiskt 
perspektiv beskriver Spivak kopplingen mellan ”worldling” och litte-
ratur på följande sätt:  

                                                 
15 Detta påstående innebär givetvis inte att det inte existerade någon berättarkultur utanför den 
västerländska sfären, utan formuleringen syftar på de skildringar av koloniserade länder som 
nådde en västerländsk publik. 
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It should not be possible to read nineteenth-century British literature without 
remembering that imperialism, understood as England's social mission, was a 
crucial part of the cultural representation of England to the English. The role 
of literature in the production of cultural representation should not be ignored. 
These two obvious "facts" continue to be disregarded in the reading of nine-
teenth-century British literature. This itself attests to the continuing success of 
the imperialist project, displaced and dispersed into more modern forms. 
 
If these "facts" were remembered, not only in the study of British literature 
but in the study of the literatures of the European colonizing cultures of the 
great age of imperialism, we would produce a narrative, in literary history, of 
the "worlding" of what is now called "the Third World." To consider the Third 
World as distant cultures, exploited but with rich intact literary heritages wait-
ing to be recovered, interpreted, and curricularized in English translation fos-
ters the emergence of "the Third World" as a signifier that allows us to forget 
that "worlding," even as it expands the empire of the literary discipline 
(Spivak, 1985, s. 235).  

 
Som Loomba påpekar, så filtrerades de europeiska resenärernas tolk-
ningar av de nya världar de stötte på genom ett ideologiskt filter grun-
dat i deras egna samhällen och kultur (Loomba, 2005b, s. 78). Littera-
turen och språket har således bidragit till att konstruera den icke-euro-
peiske andre som en binär motpol till det europeiska jaget (Loomba, 
2005b, s. 80). Loomba betonar vidare hur texter samverkar mellan so-
ciala kontexter, språkspel och enskilda individer – och som sådana 
kan de inte betraktas som frånkopplade från maktstrukturer samt in-
stitutioner som marknad och utbildningssystem:  
 

Via these institutions, they play a crucial role in constructing a cultural author-
ity for the colonisers, both in the metropolis and in the colonies. However, lit-
erary texts do not simply reflect dominant ideologies, but encode the tensions, 
complexities and nuances within colonial cultures. Literature is a place where 
‘transculturation’ takes place in all its complexity (Loomba, 2005a, s. 121).  
 

Den litteratur som produceras på ömse sidor om den koloniala klyftan 
approprierar och absorberar aspekter av ”den andre” kulturen, vilket i 
sin tur ständigt initierar nya identiteter, idéer och genrer. I försöken att 
formulera lokala erfarenheter, har postkoloniala författare även trans-
formerat den västerländska definitionen av det litterära – dess genrer, 
språk och teman – vilket har lett till nya hybrida former av litteratur 
(McLeod 2013, s. 450).16 

                                                 
16 Med begreppet postkoloniala författare menar jag här författare från före detta koloniserade 
länder.  

http://knarf.english.upenn.edu/Contexts/imperial.html
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Postkolonial litteratur som litterär kategori är dock inte oproblema-
tisk eftersom litteraturen som kulturell praktik respektive estetiskt 
verk ofta, som nämnts ovan, blandas samman. Den nigerianske förfat-
taren Chinua Achebe skrev 1965 i den inflytelserika essän The nove-
list as teacher om de utbildningsbetonade aspekterna av det egna skri-
vandet, vilket han själv betraktade som en väsentlig del av sina texter: 

 
I would be quite satisfied if my novels (especially the ones I set in the past) 
did no more than teach my readers that their past—with all its imperfec-
tions—was not one long night of savagery from which the first Europeans act-
ing on God’s behalf delivered them. Perhaps what I write is applied art as dis-
tinct from pure. But who cares? Art is important but so is the education of the 
kind I have in mind. And I don’t see that the two need be mutually exclu-
sive. (Achebe, 1965, i McLeod, 2013) 

 
 

Det finns med andra ord en ideologisk såväl som estetisk aspekt av lit-
teratur i Achebes beskrivning, vilken även ofta har präglat den post-
koloniala litteraturdiskursen i stort.  
 Risken med detta tvärvetenskapliga perspektiv är dock att även om 
postkoloniala författares skrivande har lett till nya litterära former har 
diskursen även lett till vad McLeod (2013, s. 450) uttrycker som en 
akademisk institutionalisering av litterära experiment, vilka i sin tur 
har karaktäriserats som enbart just ”postkoloniala”. De litterära tex-
terna har med andra ord i första hand betraktats som postkoloniala – 
och i andra hand som estetiska verk.  
 

4.2.2 Centrala begrepp 
Ett essentiellt begrepp inom den postkoloniala teorin är den andre/den 
Andre. I generella termer är den andre vem som helst som skiljer sig 
från en själv. Definitionen av den andre, eller de andra, utgör en del av 
det som konstituerar jaget och är även avgörande för att definiera vad 
som betraktas som ”normalt” och vad som utgör ens egen plats i värl-
den (Ashcroft, Griffiths & Tiffin, 2007, s. 154). Det koloniserade sub-
jektet karakteriseras som ”andre” genom diskurser som exempelvis 
primitivism, det vill säga en sorts romantiserande av ett naturtillstånd, 
och exotisering, vilket blir ett sätt att etablera en binär separation mel-
lan kolonisatör och den koloniserade, som samtidigt bekräftar privile-
giet och den självklara naturligheten i kolonisatörens kultur och 
världsåskådning (Ashcroft et.al., 2007, s. 155). Stavningen av ”den 
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andre” med varierande gemen eller versal grundas i teorier om sub-
jektsskapande, men används inte inom det postkoloniala fältet på ett 
stringent sätt: 17 

many critics use the spellings interchangeably, so that the Empire’s construc-
tion of its ‘others’ is often referred to as the construction of ‘the Other’ (per-
haps to connote an abstract and generalized but more symbolic representation 
of empire’s ‘others’). But in either case, the construction of the O/other is fun-
damental to the construction of the Self. (Ashcroft et.al., 2007, s. 156)  
 

 
Begreppet ”othering”, som på svenska översätts till andrafiering, är 
som nämnts myntat av Spivak (1996) för att beskriva den process som 
gör skillnad på ”vi” och ”de andra” och i det etablerar det väster-
ländska subjektet som centrum.  

Inom litteraturdidaktiken används postkolonial teori vanligtvis som 
verktyg för textanalys i syfte att undersöka frågor kring identitet, sy-
nen på den andre och vad texten säger om frågor kopplade till hur kul-
turella olikheter fungerar. Hur kan etnicitet, religion, genus, uppfatt-
ningar om kultur och traditioner och så vidare i kombination forma 
den individuella identiteten? Hur påverkas synen på oss själva, andra 
och den värld vi lever i av detta? Johnston & Mangat (2012, s. x) me-
nar att postkolonialism ur ett undervisningsperspektiv erbjuder möjlig-
heter för undervisande lärare att utmana binära oppositioner som ”här 
– där”, ”vit – svart” och ”centrum – periferi” och att röra sig bortom 
en diskurs av kulturellt gränsdragande – mot en inkludering av skillna-
der inom litteraturundervisningen. Inte med målet att i undervisningen 
fokusera på diskussioner kring polariserade identiteter, utan att under-
söka hur det estetiska och det politiska samverkar i läsning och tolk-
ningar av litterära texter. Att läsa ”mellan” det estetiska och det poli-
tiska kan skapa möjligheter för lärare att även överväga hur flytande 
gränserna är mellan kultur, etnicitet och underordnade kunskapssfärer 
(Johnston & Mangat, 2012, s. x). Möjligen kan man genom denna typ 

                                                 
17 In Lacan’s theory, the other – with the small ‘o’ – designates the other who resembles the 
self, which the child discovers when it looks in the mirror and becomes aware of itself as a 
separate being. […] This other is important in defining the identity of the subject. In post-co-
lonial theory, it can refer to the colonized others who are marginalized by imperial discourse, 
identified by their difference from the centre and, perhaps crucially, become the focus of an-
ticipated mastery by the imperial ‘ego’. The Other – with the capital ‘O’ – has been called the 
grande-autre by Lacan, the great Other, in whose gaze the subject gains identity. […] (Ash-
croft et. al., 2007, s. 155 – 156).  
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av läsning även undvika förenklade förklaringsmodeller kring kultu-
rella skillnader och pluralitet:  

 

Thinking in postcolonial terms about the topic of difference and multiplicity 
in education means thinking relationally and contextually. It means bringing 
back into educational discourses all those tensions and contradictions that we 
tend to suppress as we process experience and history into curricular 
knowledge. (Demetriadis och McCarthy, 2001, s. 119) 

 
Den litterära produktionen från före detta koloniserade länder har 
dessutom kapacitet och möjlighet att ge en motbild till de imperialist-
iska bilderna genom att skapa och förmedla andra bilder och ersätta de 
tidigare metaforerna med den egna historien.  
 Ett mångfaldsperspektiv reflekterar även nya socio-politiska förhål-
landen i de före detta kolonierna och den effekt de har på individers 
identitet. Berättelser har länge varit det medium genom vilket förfat-
tare beskrivit platser, människor och kulturer vilka för dem varit 
okända. På samma sätt kan skönlitterära texter idag fungera som ett 
verktyg för postkoloniala kulturer ”to assert their own identity and the 
existence of their own history” (Said, 1994, s. 11). Dessa berättelser 
kan skapa nya bilder och avväpna tidigare narrativ genom att visa på 
nya perspektiv och ge röster åt dem som tidigare varit tystade. Som 
Said (1994, s. 11) påpekar kan teman kring frigörelse och social med-
vetenhet inte bara visa på en frigörelse från kolonialt förtryck, utan 
även väcka den västerländske läsarens förväntningar på mer jämlika 
berättelser.  

Att läsa världslitteratur med elever kan utifrån denna beskrivning 
innebära en form av kulturmöte och dynamiskt gränsöverskridande. 
Litteratur- och kulturteoretikern Homi K Bhabha (1994) på pekar den 
ambivalens som, enligt honom, uppstår i mötet med det främmande. 
Ambivalensen baseras i likheter och i brister och tar sig uttryck i an-
tingen ett avståndstagande från det man möter – eller i försök att likna 
det man möter vid sig själv.18 Men kulturella skillnader, menar 
Bhabha, går bortom att kultur ligger i fixa och oföränderliga objekt 
och han vill istället lägga fokus på vår process att närma oss det som 
är obekant. Bhabhas (1994) välkända mellanrumsmetafor har även va-
rit användbar för denna undersökning. Mellanrumsmetaforen, eller 
”third space”, syftar på den hybrida plats som utgör mellanrummet 
mellan två kulturer – vilket Bhabha beskriver som ett nytt område där 

                                                 
18 Bhabha kallar dessa uttryck för metonymiska och metaforiska. 
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det finns utrymme för förhandling om mening och representation. 
Mellanrummet är enligt Bhabha en symbolisk plats eller genomgång 
som är tillfällig – och där människor rör sig utan fixerade identitetspo-
sitioner. ”Vi” och ”dem” blir här ointressanta som begrepp, menar 
Bhabha, eftersom det inte finns några klara gränser eller binära upp-
delningar. Mellanrumsmetaforen kan alltså användas för att beskriva 
den nyskapande process som innefattar gränsöverskridandet mellan 
det egna och det ”främmande” – där kulturer kan mötas och påverka 
varandra, hybridiseras, och nya identiteter skapas. Då berättelserna 
som läses i klassrummet innefattar en kulturell distans till elevernas 
litterära och personliga erfarenheter måste läsarna för sig själva kon-
struera en förståelse för den imaginära värld som byggs upp i texten 
(Larsen & László, 1990). 

Även Bhabhas (1994) beskrivning av de mekanismer som står 
bakom konstruerandet av stereotyper finner jag användbart. Stereoty-
pisering är utifrån Bhabha en språklig handling som kan användas för 
att beskriva inte bara relationen mellan kolonisatör och det kolonise-
rade subjektet, utan även de tendenser vi ser i dagens individuali-
serade samhälle till att skapa strukturer och få kontroll genom att defi-
niera vissa grupper av människor som den andre. Samtidigt som stere-
otyper bygger på föreställningar om det fixa oföränderliga subjektet 
och hur förhållanden ”är”, så måste de nästan tvångsmässigt gång på 
gång upprepas för att inte tappa i styrka – vilket i sig gör dem motsä-
gelsefulla, menar Bhabha. Han påpekar även att det inte enbart är det 
stereotypiserade subjektet som påverkas av den stereotypa bilden, utan 
även den som använder sig av denna. Då vi konstruerar stereotyper 
försöker vi alltså definiera den andre och i detta är det en nödvändig-
het att sätta ord på skillnader, exempelvis hur en grupp av människor 
”är” vad anbelangar personlighet, levnadssätt, vanor och normer, för 
att på så sätt kunna slå fast att ”alla är inte lika”. Genom en diskursiv 
och språklig handling definieras så den andre genom vad som sägs om 
denne. Hierarkierna är i sin tur byggda på fasta förställningar om vad 
som skiljer oss människor åt. Med Bhabha uppstår en ambivalens i 
den diskurs som vilar på igenkännandet av såväl som avståndstagan-
det ifrån kulturella och historiska skillnader. Å ena sidan är den kolo-
niserade konstruerad som den andre, å andra sidan är den andre 
någonting som produceras genom den diskurs som har målet att kon-
trollera den andre. Bhabha använder begreppet ”regime of truth” 
(1997) för att beskriva denna form av kontroll, där kolonisatören för-
söker kontrollera den andre, genom att reda på allt om denne, men 
samtidigt använda informationen för att definiera den koloniserade på 
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ett specifikt sätt. Makt utövas genom den process där saker och ting 
definieras som sanningar. Kunskap innebär då inte enbart att man kän-
ner till saker som existerar, utan att det man känner till existerar ge-
nom det faktum att de definieras på ett specifikt sätt. Denna föreställ-
ning kopplar Bhabha till Saids (1978) tankar om orientalism och kolo-
nisatörens användande av information om den koloniserade för att 
konstruera dennes identitet. Den andre är som Bhabha beskriver det 
helt och hållet fattbar och synlig samtidigt som ”det som inte är som 
vi” betonas – en ambivalens i sig. Bhabha betonar här att det inte är 
möjligt att helt och fullt känna eller känna till en annan person, för att 
inte tala om ett helt folk. Det kommer alltid att finnas någonting som 
överskrider det sätt den andre konstrueras eller uppfattas: 

Cultures are never unitary in themselves, nor simply dualistic in relation of 
Self to Other. This is not because of some humanistic nostrum that beyond in-
dividual cultures we all belong to the human culture of mankind; nor is it be-
cause of an ethical relativism that suggests that in our cultural capacity to 
speak of and judge Others we necessarily “place ourselves in their position,” 
in a kind of relativism of distance. (Bhabha 2006, s. 156) 
 

Kulturens hybriditet ska i detta sammanhang inte misstas för att lik-
ställas med en sammanslagning av två olika kulturer, som utmynnar i 
en ny, tredje, kultur. Bhabha (1994) menar att alla sociala grupper är 
involverade i en kontinuerlig process av hybriditet. Alla kulturer ut-
vecklas i relation till större kontexter och har därmed i olika utsträck-
ning olika beståndsdelar, vilka de i varierande grad har gemensamt. 
Att betrakta kulturer som hybrida gör även tanken om homogena kul-
turella eller etniska grupper omöjliga, eller med Spivaks ord, un-
danglidande och svåra att ringa in:  

I have long held that, insofar as something called 'culture' can be accessible, 
either inside and/or outside, either to its theorists and/or practitioners, culture 
is the explanations of culture. As to the etiologies [the study of causes or ori-
gins] of contending cultural explanations, one can no doubt plot historical nar-
ratives, themselves part of the network of explanations; but the search for ab-
solute etiologies is as fascinating and elusive as the search for the origin of 
language. (Spivak, 2004, s. 77) 

 
Utifrån Bhabha kan kontakt mellan kulturer aldrig reduceras till en 
krock mellan totaliteter, baserat på exempelvis kultur, etnicitet eller 
religion, utan utgörs snarare av en serie möten mellan individer eller 
grupper – eller som i denna undersökning, mellan individer och text 
(jfr Fahlander, 2007). Bhabha intresserar sig specifikt för den potential 
som finns i sociala och kulturella möten att resultera i just någonting 
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nytt och annorlunda, som sträcker sig utöver en hopgyttring av nya 
och gamla beståndsdelar, det hybrida som nämnts ovan (Bhabha, 
1990, s. 210, 2004, s. 162). Sådana hybrida effekter är sällan radikala 
och revolutionära, utan består av små förskjutningar eller oregelbun-
denheter i sociala strukturer (Fahlander, 2007, s. 22). Möjligen är 
dessa små förskjutningar tillfälliga, men i kontext med andra skulle de 
kunna leda till förändring. 

I delar av den postkoloniala teoribildningen är ett intersektionellt 
perspektiv framskrivet, vilket jag även finner relevant för denna 
undersökning eftersom det används för att synliggöra maktstrukturer 
på olika nivåer. Utifrån detta perspektiv ställs frågor om hur makt och 
ojämlikhet hänger ihop med föreställningar om olika identitetskatego-
rier som exempelvis etnicitet, klass och genus. Utgångspunkten utifrån 
ett intersektionellt perspektiv är att flera maktordningar är beroende av 
varandra, och uppmärksamheten riktas här mot olika sociala katego-
rier för att undersöka hur de samverkar. Syftet är här inte enbart att 
titta på underordnade eller exkluderade identiteter och kategorier som 
”arbetarklass” eller ”icke-vit” – utan att även uppmärksamma exem-
pelvis ”vithet” eller ”överklass” som identitetskategorier. Ett exempel 
på en fråga utifrån ett intersektionellt perspektiv är hur föreställningar 
om olikhet bidrar till att skapa och upprätthålla maktrelationer (jfr De 
los Reyes & Martinsson, 2005).  

 

4.3 En ansvarsfull läsning 
Derek Attridge (2004) menar, till skillnad från Nussbaum (se 2.3), att 
förmågan att få läsaren att skifta perspektiv inte är en unik egenskap 
för just den skönlitterära romanen. Istället lägger Attridge mer fokus 
på det litterära i verket, som han menar är någonting utöver de effek-
ter läsningen kan ha. I mötet mellan text och läsare har formen stor be-
tydelse, menar han, och är vad som gör den skönlitterära texten unik 
både i jämförelse med andra texttyper och med andra litterära texter. 
Detta är dock inte detsamma som att hävda att litteraturen per automa-
tik leder till någonting gott:  

literature, understood in its difference from other kinds of writing (and other 
kinds of reading), solves no problem and saves no souls; nevertheless, […] I 
do insist that it is effective, even if its effects are not predictable enough to 
serve a political or moral program. (Attridge, 2004, s. 4) 
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Utifrån Attridge så finns det alltså en kapacitet till förändring och 
ökad förståelse hos läsaren genom läsning av fiktion – men däremot 
inga garantier för detta.  

Gemensamt för Attridge (2004, 2015) och Nussbaum är dock att de 
båda lyfter fram en så kallad ansvarsfull läsning. Detta innebär utifrån 
Attridges resonemang en respekt för singulariteten i verket. Det singu-
lära som varje verk innefattar beskrivs som: ”the particularity of the 
work’s power, intellectual and affective” (Attridge, 2015, s. 9). Det 
handlar med andra ord om det unika i ett enskilt verk utifrån intellek-
tuella såväl som känslomässiga aspekter. Det skönlitterära verket be-
står av en annanhet som bär på en potentiell förmåga att skapa nya 
möjligheter för läsaren att känna och tänka på. För att läsningen av 
verket ska vara ansvarsfull, menar Attridge, måste läsaren stå emot 
impulsen att översätta det främmande och annorlunda till det välbe-
kanta: 

Such a reading does not, however, aim only to appropriate and interpret the 
work, to bring it to the familiar circle, but also to register its resistance and ir-
reducibility, and to register it in such a way as to dramatize what it is about fa-
miliar modes of understanding that render them unable to accommodate this 
stranger. Otherness in this sense is not necessarily something hidden; it may 
lie entirely on the surface, uncannily familiar but prohibiting appropriation 
and domestication. (Attridge, 2004, s. 125) 
 

Den västerländska läsaren kan aldrig läsa en roman utan att påverkas 
av den västerländska traditionen och dess bild av litteraturen, där den 
europeiska romanen står som centrum, menar Attridge. Här spelar 
exotismen oundvikligen dessutom en roll, menar han, och upplevelsen 
av annanhet hos den västerländska läsaren skiljer sig från läsupplevel-
sen hos en läsare från samma kontext som den lästa texten ifråga. Med 
den västerländske läsaren placeras icke-västerländsk litteratur i en ny 
kontext, vilkenmöjligen tonar ner vissa aspekter och förhöjer andra. 
Men, menar Attridge, om denna annanhet kan förstås som textens dis-
kreta utmaning till våra invanda sätt att tänka, finns det inget skäl till 
att avfärda detta.  

4.3.1 Att lära underifrån 
Frågan är om det perspektivskifte genom litteraturen som beskrivs i 
styrdokumenten och som även Nussbaum lyfter i talet om hur vi ge-
nom litteraturen kan lära om den andre, överhuvudtaget är möjligt (jfr 
Öhman, 2014)? Formuleringarna i styrdokumenten hamnar nära före-
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ställningar kring litteraturens eventuella transferförmåga att öka läsa-
rens empati: genom ett perspektivskifte där läsaren föreställer sig hur 
det är att vara i den litterära karaktärens situation, ökar även den em-
patiska förmågan gentemot andra människor. Denna effekt är dock nå-
got som enligt många forskare ännu inte har bevisats (Keen, 2007; 
Persson, 2007). Teorier som förespråkar empati lutar sig mot hypote-
sen om det universella – utifrån antagandet att läsare delar universella 
känslor och erfarenheter med olika fiktiva karaktärer eller röster 
(Amiel-Houser & Mendelson-Maoz, 2014). Utifrån detta synsätt kan 
läsaren även återskapa dessa karaktärers inre perspektiv. Men en em-
patisk läsning riskerar även att se förbi aspekter kopplade till skillna-
der och missar därmed det unika i den individuella situationen (Amiel-
Houser & Mendelson-Maoz, 2014). Antagandet att vi har kännedom 
om den andres inre värld, behov och önskningar kan även ställas i re-
lation till den historiska koloniala praktiken, vars uttalade mål var att 
minska lidande för den kolonialiserade andre, eller rättare sagt minska 
vad de västerländska kolonisatörerna tolkade, eller misstolkade, som 
lidande (Amiel-Houser & Mendelson-Maoz, 2014, s. 204). 

Utifrån Spivak är svaret på frågan om läsning av litteratur leder till 
ökad förståelse för den andre troligen också nej, åtminstone inte ge-
nom den individ- och utvecklingscentrerade liberala humanism som 
Nussbaum förespråkar. Spivak lutar sig här mot filosofen Emmanuel 
Levinas och det etiska ansvaret för den andre då hon skriver om vikten 
av att lära underifrån – och även att lära sig att lära underifrån 
(Spivak, 1993). Även om Spivak, liksom Nussbaum, pekar på vikten 
av en humanistisk utbildning, så finns det utifrån Spivaks perspektiv 
en risk att den västerländska diskursen återigen kontrollerar det 
(post)koloniala subjektet. Lösningen är utifrån Spivak att i mötet med 
den andre skapa distans till sig själv, ta avstånd från de egna föreställ-
ningarna och tysta den egna rösten (jfr Attridge, 2004; Said, 1978). 
Spivaks fokus ligger egentligen inte på litteraturundervisning eller läs-
ning av litteratur specifikt, men hon använder sig av litteratur och film 
för att illustrera sina teorier och använder sig av läsning av litteratur 
för att exemplifiera och diskutera ”att lära sig underifrån”. Denna pro-
cess ska eller kan inte påtvingas av en undervisande lärare, utan för-
skjutning av den egna viljan ska snarare ske på samma som sätt som 
skönlitterära texter, enligt Spivak, bör läsas. Inte som en teknisk ana-
lys, utan genom att förutsättningslöst och med öppna sinnen ta sig an 
den andres berättelse. 

Levinas diskuterar i Totalité et Infini: essai sur l'extériorité (1961) 
det imperialistiska projektet och dess påverkan på relationen mellan 
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jaget och den andre – och använder då begreppet ”impérialisme du 
Même”, vilket betyder ungefär det sammas imperialism, för att kriti-
sera det västerländska filosofiska sökandet efter total kunskap om 
människans varande (1961, s. 86). Levinas kopplar samman det kol-
oniala projektet med subjektets sökande efter struktur och mening, 
som ur ett postkolonialt perspektiv har utgjorts av det generellas över-
ordning över det partikulära och som även skapar en konstruerad lik-
het för att underordna det som för subjektet inte är känt (1961, s. 43 
ff.). Denna typ av reducering kan även ses i relationen mellan två 
människor, där den ena parten närmar sig den andre utifrån de egna er-
farenheterna och förförståelsen, och försöker att lära känna och förstå 
den andre. Med Levinas så inkluderar denna subjektets uppfattning 
om den andre alltid ett jämförande med det egna jaget. Tankegångarna 
leder även till riskerna med en empatisk förståelse av den andre ge-
nom läsning. Risken skulle utifrån Levinas kunna vara att istället för 
att orienteras mot den andre, så projicerar läsaren istället de egna 
känslorna, tankarna och begären på den föreställde andre, och ignore-
rar samtidigt skillnaderna dem emellan (Amiel-Houser & Mendelson-
Maoz, 2014). I förlängningen innebär läsarens involvering av denna 
projektion att hen även hålls ansvarig för att ignorera det som är utan-
för den egna referensramen, som exempelvis karaktärers lidanden eller 
handlingar som läsaren inte ser motivet för. 

Mänsklig annanhet, eller ”altérité”, innefattar med Levinas en radi-
kal singularitet som inte kan konceptualiseras, tematiseras eller förstås 
– som inte kan sammanfattas eller reduceras till en generell struktur 
eller uppsättning av attribut (Levinas 1961, s. 76). Utifrån detta syn-
sätt så innebär att föreställa sig själv vara en annan person, med Levi-
nas, även ett förnekande av det specifikt unika som karaktäriserar alla 
människor – och dessutom ett förnekande av ”la séparation radicale 
entre le Même et l'Autre” – den radikala separationen mellan den 
samme och den andre (1961, s. 24). För Levinas är det just denna radi-
kala separation som förpliktigar subjektet med ett ovillkorligt ansvar 
gentemot den andre.  

Levinas kan som antytts ovan jämföras med Attridges resonemang 
(2004) där sambandet mellan en ansvarsfull läsning och ett erkän-
nande av främlingskapet och singulariteten i skönlitteraturen betonas. 
I detta betraktar Attridge (2004, s. 98) läsningen som en aktiv process 
där läsaren konstant är i mötet med verkets annanhet. Singularitet ska i 
denna bemärkelse inte förstås som det unika med ett verk, utan som 
annanhet eller alteritet – den ”transformativa skillnad som bryter in i 
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det kulturella fältet” (Hjort, 2015, s. 21). Samtidigt som processen in-
nefattar en strävan efter att göra det främmande familjärt – är det sam-
tidigt också en strävan efter att förändras av den andre (Attridge, 
2004, s. 124).  
 

4.3.2 Bhabas tredje rum – ett utrymme för lärande 
Bhabha (1994) är av uppfattningen att det alltid finns ett glapp eller 
skillnad mellan formuleringen av kunskap och dess ’föremål’: ”the act 
of cultural enunciation [...] is crossed by the différance of writing” 
(Bhabha, 1994, s. 36).19 Det innebär även att det meddelande som 
sänds aldrig kan ha samma entydiga innebörd för mottagaren som för 
sändaren:  

The pact of interpretation is never simply an act of communication between 
the I and the You designated in the statement. The production of meaning re-
quires that these two places be mobilized in the passage through a Third 
Space, which represents both the general conditions of language and the spe-
cific implication of the utterance in a performative and institutional strategy of 
which it cannot ’in itself’ be conscious. What this unconscious relation intro-
duces is an ambivalence in the act of interpretation. (Bhabha 1994, s. 36) 
 

All kunskap måste utifrån Bhabha betraktas som osäkra tolkningar 
som förändras med tid och kontext, vilket även innebär att vår ”kun-
skap” om andra måste ses som oviss. Bhahba (1994, s. 4) menar att vi 
måste se att vi lever i ”a liminal space, in-between the designations of 
identity” där gränserna är flytande. I detta mellanrum, eller tredje rum, 
löses gränser upp i ”the interstices – the overlap and displacement of 
domains of difference”: 

What is theoretically innovative, and politically crucial, is the need to think 
beyond narratives of originary and initial subjectivities and to focus on those 
moments or processes that are produced in the articulation of cultural differ-
ences. These 'in-between' spaces provide the terrain for elaborating strategies 
of selfhood - singular or communal - that initiate new signs of identity, and in-
novative sites of collaboration, and contestation, in the act of defining the idea 

                                                 
19  Bhabha är starkt influerad av Jacques Derrida, vilket ordet différance, stavat med a istället 
för e, visar. Derrida bildade begreppet för att visa hur splittrat tecknet är och att det finns ett 
uppskjutande som innebär en skillnad mellan vår kunskap och ’tinget’: ”Utilising the same 
structure of repetition, nothing guarantees that another person will endow the words I use with 
the particular meaning that I attribute to them” (Internet Encyclopedia of Philosophy, 
http://www.iep.utm.edu/derrida/#SH3c). 
 



 44 

of society itself. It is in the emergence of the interstices - the overlap and dis-
placement of domains of difference - that the intersubjective and collective 
experiences of nationness, community interest, or cultural value are negoti-
ated. How are subjects formed 'in-between', or in excess of, the sum of the I 
parts' of difference (usually intoned as race/class/gender, etc.)? How do strate-
gies of representation or empowerment come to be formulated in the compet-
ing claims of communities where, despite shared histories of deprivation and 
discrimination, the exchange of values, meanings and priorities may not al-
ways be collaborative and dialogical, but may be profoundly antagonistic, 
conflictual and even incommensurable? (Bhabha, 1994, s. 1-2). 
 

Mellanrumsmetaforen skulle i en undervisningskontext kunna tolkas 
som det utrymme där undervisningens centrala innehåll, så som det 
formuleras i styrdokumenten, sammanfogas med elevernas tidigare er-
farenheter och skulle på ett teoretiskt plan kunna konkretiseras genom 
litteraturläsningen. För att tolka litteratur måste läsaren fylla i tom-
rummen i texten (Iser, 1978). Dessa tomrum öppnar i sin tur upp för 
hybrida diskurser där det finns potential för skapande av ny mening. 
Det är alltså denna nyskapande process där det familjära eller egna 
och det främmande eller andra överskrids, vilket ger upphov till ett 
nytt sätt att se på saker och ting – Bhabhas ”tredje rum”. Genom detta 
tredje rum, eller mellanrum, kan litteraturen, kulturen och verklig-
heten – enligt Bhabha – betraktas från en ny synvinkel. Mellanrummet 
kan också vara själva utgångspunkten för nyskapande och det ovän-
tade inom en kultur (se 4.2.2). Jag kommer att återkomma till detta i 
kapitel 7. 
 

4.4  Läsaren och texten – ett receptionsestetiskt 
perspektiv 

Liksom den postkoloniala teoribildningen utgör läsarorienterade teo-
rier, som receptionsestetiken är en del av, inte ett homogent fält. Ri-
chard Beach (1993), amerikansk litteraturforskare, delar in de läsarori-
enterade teorierna i kategorierna textorienterade teorier, erfarenhetso-
rienterade teorier, psykologiska teorier, sociala teorier och teorier som 
betonar det kulturella perspektivet. Perspektiven bygger på olika syn 
på meningsskapande, men har samtidigt beröring med och överlappar 
varandra: ”the local – the focus on the reader’s textual knowledge and 
experience – is embedded within the global larger social and cultural 
kontext” (Beach, 1993, s. 9).  
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 Denna undersökning tar stöd i två perspektiv i synen på läsning, 
vilka även påverkar analysen av empirin. Förutom ett kritiskt perspek-
tiv som inkluderar frågor som världsbild, kunskapsproduktion och 
universalism, så utgår undersökningen från ett receptionsestetiskt per-
spektiv. Detta innebär att fokus ligger på relationen mellan text och lä-
sare där texten ses som genererande av mening för läsaren. Recept-
ionsestetiken lyfter fram, i linje med ett kritiskt perspektiv, att i re-
ceptionsprocessen ingår det enskilda verkets kontext, det vill säga hi-
storiska situation, språk, intertextuella referenser och så vidare (Platen 
2009, s.403). Dessutom ingår i receptionsprocessen varje enskild läsa-
res kontext: förväntningar, tidigare läserfarenheter samt analytisk och 
syntetisk förmåga, vilket för föreliggande undersökning även är av be-
tydelse. Det blir med andra ord relevant att ta texten och dess struk-
turer i beaktande vid en diskussion kring reception så att inte enbart 
det empiriskt iakttagbara, det vill säga den individuella läsarens kon-
kreta läsningar, är det som står i fokus.  

Den amerikanska litteraturteoretikern Kathleen McCormick betrak-
tar liksom Beach (1993) det läsarorienterade forskningsfältet utifrån 
olika modeller och delar in receptionsteorierna utifrån tre traditioner; 
den kognitiva, den expressiva och den sociokulturella. McCormick fö-
respråkar ett sociokulturellt förhållningssätt till läsakten där läsandet 
ses som situerat, det vill säga präglat av kulturella och sociala omstän-
digheter och där en interaktion mellan text och läsare står i fokus. För 
denna undersökning blir McCormicks dialogiska teori intressant då 
modellen underlättar att förstå vad som händer i elevernas möte med 
och tolkningar av den litterära texten.  

McCormick har utvecklat en modell där dialogiciteten står i cent-
rum och där läsaren och texten inklusive deras sociala kontexter ingår 
som likvärdiga komponenter i läsandet. Läsaren betraktas som socialt 
konstruerad, det vill säga påverkad av den kontext hen befinner sig i, 
även om den inte är allena avgörande. Därför är det viktigt att läsaren 
har förmågan att anlägga ett metaperspektiv på sin egen läsning: 

[…] if students are to learn how to read the world critically, they must be 
given access to discourses that can allow them to analyse that world, dis-
courses that can enable them to explore the ways in which their own reading 
acts, as well as the texts of their culture, are embedded in complex social and 
historical relations (McCormick, 1994, s. 49)  
 
Ett för McCormick centralt begrepp är ideologi, vilket beskrivs som 

”the acceptance of certain ways of living as natural, and the relative 
marginalization, rejection, even incomprehensibility, of alternatives” 
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(McCormick, 1994, s. 74). Ett samhälles dominerande ideologiska 
praktik och strukturer signalerar att det sätt vi ser på saker och ting är 
någonting naturligt, permanent och universellt erkänt – det ger uttryck 
för sanningar som de flesta människor skulle hålla med om. Ideologier 
förklarar sociala praktiker och ger oss ett språk för att beskriva och 
föreviga dem. Om väl fungerande, fyller ideologier dessutom funkt-
ionen att hålla ihop ett samhälles medlemmar genom att definiera och 
begränsa lingvistiska och andra kommunikativa praktiker 
(McCormick, 1994, s. 74). Dock är det viktigt att minnas att texters 
såväl som läsarens ideologier är komplexa och varierar med tid och 
plats. När vi läser en text från det egna kulturella sammanhanget är vi 
dessutom mindre benägna att notera ideologiska inkonsekvenser – ef-
tersom mycket av vår ideologi ligger på ett omedvetet plan 
(McCormick, 1994). McCormicks resonemang är även intressanta att 
ställa i relation till hur förhållandet text-läsare betraktas genom det li-
teracysperspektiv som beskrivs i tidigare avsnitt (se 4.1.1). Texten be-
tydelse för den enskilde läsaren kan alltså, menar jag, kopplas till läsa-
rens literacy, det vill säga faktorer som möjliggör och begränsar vad 
läsaren urskiljer i texten.  

För att beskriva de funktioner som på olika sätt påverkar läsaren, 
men även texten, använder sig McCormick av begreppet repertoar. 
Repertoarerna kan innefatta litterära såväl som kulturella konventioner 
och är ”det kulturella territorium inom en text, där text och läsaren kan 
mötas” (Thorson, 2005, s.18). Hon delar in repertoarerna i två: en all-
män och en litterär repertoar. Textens allmänna repertoar är de idéer, 
normer och perspektiv vi finner i texten samt textens inställning till 
moraliska värderingar och socialt bruk. Läsarens allmänna repertoar är 
kulturellt betingade erfarenheter, övertygelser och kunskaper om ex-
empelvis politik, kärlek, rätt och fel. Läsarens allmänna repertoar är 
alltid närvarande i läsningen, medvetet eller omedvetet. Mötet mellan 
text och läsare kan därmed också handla om på vilket sätt dessa 
allmänna repertoarer skiljer sig åt, vilket vi kan se exempel på då ele-
verna uttrycker förvåning eller irritation över karaktärers agerande el-
ler relationer i den skönlitterära texten. Textens litterära repertoar är 
de litterära konventioner som styr texten och formella strategier som 
hur berättelsen är uppbyggd, synvinkel och persongalleri. Läsarens lit-
terära repertoar definierar i sin tur McCormick (1994, s. 71 f.f.) som 
de kunskaper och föreställningar om vad litteratur ”är” eller ”bör 
vara” som läsaren bär med sig. 

Både den allmänna och den litterära repertoaren kan alltså betraktas 
som uttryck för bakomliggande ideologiska mönster och tankegångar. 
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I läsningen möts således läsarens och textens repertoarer och om läsa-
rens repertoarer överensstämmer med texten så matchar de varandra. 
Men det kan även uppstå en icke-matchning, exempelvis om läsaren 
inte är bekant med den litterära genre som texten är skriven i och där-
för har svårt att skapa mening av texten. Men en icke-matchning kan 
även vara av ideologisk karaktär. Om repertoarerna kolliderar kan lä-
saren till och med ta avstånd från texten och avvisa den. En ytterligare 
tänkbar utgång i läsningen är de fall då läsaren är bekant med textens 
repertoar men av någon anledning sätter sig emot den. Det uppstår då 
en spänning – och denna spänning kan enligt MCormick fungera som 
utgångspunkt för lärandesituationer (1994, s. 88). Modellen har jag 
funnit användbar för att beskriva vad som sker i elevernas läsningar av 
den novell de läst.20 

Tyskfödde litteraturvetaren Wolfgang Iser (1978) utgår liksom 
McCormick ifrån en dialogisk syn på läsning. Att läsaren bär en aktiv 
roll där hen genom sitt deltagande i läsningen skapar mening kallas 
för ett interaktionellt perspektiv på läsning (Iser, 1978), vilket som 
nämnts tidigare även ligger till grund för denna undersökning. Iser ut-
går i sina texter ifrån en ”implied reader”, en implicit läsare. Den im-
plicite läsaren ska inte misstas för en reell läsare, utan är de strukturer 
och mönster i texten vilka inbjuder läsarens respons. Det är dock i läs-
akten som texten får sin tillblivelse, eftersom den reelle läsaren fyller i 
textstrukturen med hjälp av sina tidigare referensramar och läserfaren-
heter.  

Enligt Iser så är det inte en dold objektiv mening i texten som läsa-
ren fördjupar sig i, utan litteraturen genererar snarare mening för läsa-
ren i ett virtuellt utrymme som skapas mellan text och läsare. Även 
om text och läsare kan utgå ifrån liknande konventioner från verklig-
heten, så lämnar texten stora delar utan förklaring för läsaren. Dessa 
kan ta formen av ”leerstellen”, ”gaps” eller ”blanks”, en sorts tomrum 
eller luckor i berättandet eller strukturella begränsningar vad gäller 
textens representation av världen. Textens tomrum tolkas och fylls på 
olika sätt av olika läsare, beroende på dennes känslor, tankar och erfa-
renheter på olika plan. Dessa grundläggande obestämbarheter är i sin 
tur vad som drar in läsaren i en process av interaktion, genom att 
denne syntetiserar det genom läsprocessen upplevda.  

                                                 
20 McCormicks modell har tidigare använts av flera litteraturforskare, exempelvis Malmgren 
(1996), Molloy (2002), Olin-Scheller (2006), Ulfgard (2002) och Asplund (2010).  
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Iser beskriver hur läsningen drivs framåt genom läsarens respons 
och reaktioner och dessa reaktioner bestäms delvis av de repertoarer 
och strukturer som finns i texten, då textstrategierna aktiverar läsarens 
associationer och förväntningar. Texters strukturer och strategier, som 
exempelvis litterära verkningsmedel, ger olika ideologiska och sociala 
referensramar, menar Iser. Texten aktiverar reaktioner hos läsaren, 
känslomässiga såväl som intellektuella, men det är de egna reaktion-
erna som läsaren i sin tur reagerar på: ”as we read, we react to what 
we oursleves have produced” (Iser, 1978, s. 128). 

Texter är den praktik där läsaren skapar sin mening (Iser, 1978, s. 
151) och uppmanar läsaren till att ompröva sina konventioner genom 
att visa på nya perspektiv. Iser skiljer på mening och signifikans på 
följande sätt: 

Meaning is the referential totality which is implied by the aspects contained in 
the text and which must be assembled in the course of reading. Signi cance is 
the reader’s absorption of the meaning into his own existence. Only the two 
together can guarantee the effectiveness of an experience which entails the 
reader constituting himself by constituting a reality hitherto unfamiliar to him-
self. (Iser, 1978, s. 151) 

 
Mening är alltså med Iser den intersubjektiva betydelse som ryms i 
texten och signifikans är läsarens tillämpning av denna mening på sin 
egen situation eller samtid (Agrell, 2009, s. 36). Iser (1978) menar att 
den litterära texten skiljer sig från andra texter genom hur den förhål-
ler sig till verkligheten. Han utgår här ifrån en funktionell syn på fikt-
ion, med vilken han menar att det viktiga inte är vad litteraturen bety-
der utan vad den gör med läsaren (1978, s. 53). Isers teori kring este-
tisk respons problematiserar, som jag uppfattar det, en förenklad diko-
tomi mellan fiktion och verklighet. Fiktionen kan inte likställas med 
verkliga objekt, eftersom fiktion är en gestaltning, och den skönlitte-
rära texten ger inte heller verkliga objekt någon förklaring. Samtidigt 
skiljer sig den litterära texten från läsarens egna erfarenheter av verk-
ligheten på grund av att texten kan öppna perspektiv som får det väl-
kända att upplevas annorlunda (Iser, 1978).21  

  Slutligen ska även Judith Langer (2005) nämnas då hennes syn 
på litteraturundervisning tangerar det kritiska perspektiv som ligger 

                                                 
21 Exempel på svensk forskning som använt sig av Isers teorier är Stig-Börje Asplunds av-
handling Läsning som identitetsskapande handling (2010) samt Maria Wennerström Wohrne, 
som i antologin Litteraturen på undantag? (2015) i två olika studier undersöker gymnasieele-
vers attityder till tomrum i olika skönlitterära texter. 
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till grund för denna undersökning. Langer beskriver skolan som en 
plats där kulturella konflikter måste konfronteras – och där alla elevers 
kulturella bakgrunder, språk, rättigheter och prestationer bör tas upp 
fortlöpande. Hon menar att slutmålen med undervisning inte bara är 
akademiska utan även sociala och personliga, vilket går i linje med 
skolans demokratiuppdrag. Skolan, menar Langer (2005, s. 170), kan 
hjälpa till att utveckla människor som använder sin fantasi för att utar-
beta visioner och metoder för att förändra inte bara sig själva – utan 
även världen de lever i. Dessutom finner jag Langers teoretiska mo-
dell användbar för att sätta ord på vad läsprocessen kan innefatta.  

Langer beskriver läsningen som en process som rör sig fram och 
tillbaka mellan olika positioner och använder för detta syfte begreppet 
föreställningsvärldar. Intressant att notera är att just detta begrepp 
även förekommer i ämnesbeskrivningen för svenska på gymnasiet 
(Gy11). Föreställningsvärldar är med Langer de mentala bilder som 
läsaren, medvetet eller omedvetet, bygger upp under läsningens gång. 
I byggandet av föreställningsvärldar går läsaren igenom upp till fem 
olika positioner (”stances”), som inte har någon inbördes kronologisk 
ordning, utan kan användas parallellt och återkomma under läsningens 
gång. I den första positionen, Att vara utanför och kliva in i en före-
ställningsvärld, försöker läsaren ta sig in i texten med sin personliga 
förförståelse och i den andre, Att vara i och röra sig igenom en före-
ställningsvärld, går hen mer på djupet med hjälp av de egna kunskap-
erna och ny information. I den tredje positionen, Att stiga ut och tänka 
över det man vet, försöker läsaren relatera texten till den egna världs-
uppfattningen. I den fjärde, Att stiga ut ur och objektifiera upplevel-
sen, distanserar läsaren sig från den föreställningsvärld hen har skapat, 
vilket innebär ett mer objektivt förhållningssätt till texten och läsupp-
levelsen. Langer beskriver även i ett senare verk en femte position, 
”leaving an envisionment and going beyond to explore/learn about a 
new topic” (2011) vilken innebär att läsaren har en så pass utvecklad 
föreställningsvärld att hen kan använda kunskapen i nya situationer. 
Enligt Langer är denna sista position inte lika vanligt förekommande 
som de fyra tidigare nämnda.  

4.5 Litterär kompetens 
Begreppet ”litterär kompetens” har använts av olika forskare på olika 
sätt. Jonathan Culler (1975) definierade det som förmågan att identifi-
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era ett litterärt verk med dess konventioner och jämförde då tillägnan-
det av litterär kompetens med att lära sig språklig grammatik. Inom 
den svenskämnesdidaktiska forskningen har bland andra Stig 
Bäckman (1998) undersökt begreppet. Litterär kompetens som be-
grepp har från en del håll kritiserats dels för att det är svårt att mäta 
och dels för att en isolerad kompetens inte nödvändigtvis behöver vara 
någonting positivt (Thavenius, 1995; Torell, 2002). 

I denna undersökning finner jag Torells syn på litterär kompetens 
fruktbar som analysverktyg. Torell utgår ifrån Bachtins tankar om den 
dialogiska läsprocessen och har utarbetat en modell för att åskådlig-
göra litterär kompetens på ett praxisnära sätt. I modellen finns det ut-
rymme för textens ”du” såväl som läsarens ”jag” – och modellen lyf-
ter fram de komponenter som har betydelse för den litterära kompe-
tensen. I en idealsituation råder det balans mellan de olika delarna och 
de betraktas här som likvärdiga komponenter runt ett dialogiskt cent-
rum.  

Den konstitutionella kompetensen, menar Torell, är den medfödda 
förmågan att skapa – och därmed att förstå fiktion (2002, s. 82). Enligt 
Torell räknas detta bort i västerländsk litteraturteori såväl som i skol-
kulturer, vilka betraktar litterär kompetens enbart som ett system av 
konventioner som vi tillägnar oss socialt. Performanskompetensen 
däremot är inlärd och socialt förvärvad och utgörs av förmågan att 
göra litterära analyser och uttala sig om litterära texter utifrån exem-
pelvis komposition, berättarteknik och tema.  

Den tredje delen av modellen utgörs av literary transferkompetens, 
som innebär att läsaren relaterar texten till det egna jaget och kopplar 
den till sina egna erfarenheter – med andra ord de tolkningar en läsare 
gör när denne för in sitt ”personliga liv och erfarenhetsvärld” i läs-
ningen (Torell, 2002, s. 83). Det stora problemet med denna funktion, 
menar Torell (2002, s. 86) är emellertid att det finns en risk att den eli-
minerar den litterära textens distans till verkligheten, så kallade li-
terary transfer-blockeringar, vilket kan leda till att läsaren aldrig ser 
någonting annat än sin egen verklighet i texten. Med andra ord förlo-
rar läsningen sin kommunikativa funktion och läsaren ser inte den 
andre, eller vad Torell benämner som ”Du”, i texten. Vid en literary 
transfer-blockering betraktar läsaren texten som en direkt spegling av 
verkligheten, bortser från dess appellstruktur och ”eliminerar [därmed] 
den litterära textens distans till verkligheten. […] Läsaren ser inte den 
andre i texten – dess mänskligt-personliga dimension går förlorad” 
likväl som den kommunikativa funktionen av texten (2002, s. 86). 
Precis som de övriga två delarna i modellen är denna funktion dock en 
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absolut nödvändighet i den litterära kompetensen, då den ser till att 
inte performanskompetensen blir orimlig, gör textupplevelsen mer in-
tensiv för läsaren och skapar inlevelse och närhet. Detta sätt att be-
trakta läsning och relationen mellan text och läsare påminner om 
McCormicks (1994) begrepp, där de personliga erfarenheterna såväl 
som den litterära kompetensen har betydelse. 

Sammanfattningsvis är min syn på text att det existerar en struktur i 
texten och att denna struktur alltså inte behöver vara identisk med de 
individuella konkretisationerna, det vill säga tolkningarna, av texten. 
Det går alltså att analysera förutsättningarna för dess enskilda tolk-
ningar/konkretisationer och de ”strukturer och diskurser som reglerar 
och bestämmer individens läsning” (Degerman & Johansson, s. 66). 
Litteratur kan gestalta världen, vilket inbegriper kulturer och 
samhällen (Iser 1978, s. 87). De beskrivna kulturerna är dock 
konstnärligt gestaltade verkligheter och kan som sådana aldrig 
likställas med verkligheten, däremot kan de ha gemensamma drag 
med kulturer utanför verket (Platen 2009, s. 415). Jag är intresserad av 
att se vilka typer av reflektioner och tolkningar som öppnar sig för ele-
verna då de läser en text som på flera plan förutsätts vara okänd för 
dem, men även att diskutera om och hur det genom litteraturundervis-
ning går att få eleverna att närma sig texten. Det blir då relevant att 
förutom elevernas tolkningar titta på vad texten faktiskt erbjuder i sig. 
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5 Metodologiska utgångspunkter och material 

I detta avsnitt redogörs för mina metodologiska utgångspunkter i syfte 
att klargöra studiens design och de konkreta metoder jag har använt 
mig av för att analysera mitt empiriska material. 

5.1 Metodval 
 

Empirin som denna kvalitativa undersökning bygger på består av 83 
skrivna elevtexter. Elevtexterna är elevernas individuella skriftliga re-
sponser till novellen “Kärlek på löpande band” (Kahora, 2006/2010). 
En kvalitativ tematisk innehållsanalys har använts, med syfte att ur-
skilja teman, det vill säga underliggande meningar i elevtexterna 
(Braun & Clark, 2006; Boyatzis, 1998).22  
 Undersökningens tillvägagångssätt hade en semantisk ingång, där 
jag inledningsvis analyserade det explicita innehållet i elevtexterna 
och gjorde en första grovsortering utifrån vad jag såg. Detta kunde ex-
empelvis vara delar av elevernas texter som diskuterade novellens 
miljö, huvudkaraktärens psykiska ohälsa eller den litterära textens 
bildspråk. Även elevernas eventuella negativa reaktioner eller av-
ståndstagande utifrån det lästa ingick i denna första sortering, som ut-
gick ifrån hela det empiriska underlaget. Detta gjordes utifrån en 
strävan att vara så öppen som möjligt och inte låta förutfattade idéer 
och förväntningar påverka blicken. Då arbetet med analysen fortskred 
togs beslutet att utgå från en abduktiv ansats, där innebörden av empi-
rin sattes i relation till teori (Braun & Clark 2006, s. 84).  

Fördelarna med en tematisk analys har varit flera. Det är en metod 
som är teoretiskt flexibel, i den bemärkelse att jag som forskare har 

                                                 
22 Notera att begreppet tema används i resultatdelen även som litteraturanalytiskt verktyg, ef-
tersom eleverna beskriver de underliggande ämnen de ser i den skönlitterära texten “Kärlek på 
löpande band” (Kahora, 2006/2010) utifrån detta begrepp. Att använda samma begrepp för att 
diskutera två olika fenomen är naturligtvis inte idealt, men eftersom tematisk analys är den 
metod jag använder mig av har jag inte funnit någon annan lösning. 
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möjlighet att välja det teoretiska perspektiv som ligger till grund för 
analysen (Braun & Clarke, 2006). Metoden har också öppnat upp för 
en fördjupad analys och gjort undersökningen mer praktiknära. En yt-
terligare fördel har varit att det har underlättat en framåtsyftande in-
gång, där undervisningsproblem och frågor kring hur man med en di-
daktisk design utifrån resultatet kan utveckla litteraturundervisningen 
har ingått. 

Slutligen bygger valet av att använda mig av en tematisk analys på 
att metoden är kompatibel med den epistemologi som ligger bakom 
min undersökning, vilken är konstruktionistisk (Braun & Clark, 2006). 
Det konstruktionistiska ramverket innebär att mening och erfarenhet 
ses som socialt producerat och reproducerat, snarare än att utgöra en 
inre del av individen (Barton 2001, 2007; Gee, 1996; Street 1993, 
2000, 2003). Dessutom är tematisk analys ett analysverktyg som pas-
sar väl in med undersökningens forskningsfrågor med dess fokus på 
vad eleverna skriver, alltså innehållet i språket. Analysen i denna un-
dersökning ligger med andra ord på en förklarande tolkningsnivå där 
underliggande idéer, antaganden, begreppsbildningar och även ideolo-
gier undersöks, diskuteras och förutsätts påverka och reflekteras i 
språket (Braun & Clark 2006, s. 84; Boyatzis 1998; Street, 2000).  

Den kritik som ibland har lyfts mot tematisk analys handlar främst 
om att den betraktas som icke-teoretisk, vilket kan hänga samman 
med att teman ibland kan beskrivas som att de ”trädde fram” eller ”ut-
kristalliserades” ur emprin, eller att tematisk analys ses som en es-
sentialistisk metod (Braun & Clark, 2006). Denna undersökning gör 
dock inga anspråk på ett fullständigt objektivt synsätt. I forskningspro-
cessen har mina egna tidigare erfarenheter, perspektiv och epistemolo-
giska antaganden påverkat analysprocessen – men det var urvalet, de 
teoretiska verktygen och problemformuleringen som gav ramarna för 
vad jag i undersökningen fick möjlighet att se. Elevtexternas mening 
betraktas i detta inte som egenskaper i texten utan min tolkning av tex-
terna (Bergöö, 2005, s. 99).Undersökningen innehåller vidare en her-
meneutisk ansats, där jag med hjälp av bland annat postkolonial teori 
försöker få ökad förståelse för de föreställningar och fenomen som lig-
ger bakom elevernas texter.  

Av vikt för förståelsen av resultatet i denna undersökning är även 
det faktum att inga exakta kvantitativa begrepp används vid redovis-
ningen i avsnittet om resultat och analys. Med ”kvantitativa” menar 
jag att resultaten här redogörs för med hjälp av uttryck som ”majorite-
ten av elevtexterna” eller ”flera elevtexter visar på”, i jämförelse med 
exakta uttryck som ”60 av 83 deltagare” eller ”40% av elevtexterna”. 
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En anledning till detta är att undersökningen är kvalitativ, vilket in-
nebär att intresset ligger på andra aspekter än frekvensen av ett visst 
fenomen. En ytterligare anledning är att relevansen för undersökning-
ens forskningsfrågor inte nödvändigtvis avgörs av antalet elever som 
har skrivit någonting specifikt. Slutligen gör den öppna formuleringen 
som ligger till grund för elevernas reflektioner i undersökningen, ”vad 
i novellen lägger du märke till”, att det inte går att svara på om de ele-
ver som exempelvis inte har skrivit om genusaspekter i novellen heller 
inte har noterat det, eller vad deras åsikter i frågan är – de kan helt en-
kelt ha valt att inte skriva fram det i sina texter. Därför blir det inte 
heller så relevant att veta om det var 20 eller 30 elever som skrev om 
genus. 

I redovisningen av resultatet och diskussionen har jag valt att be-
handla de teman som pekar specifikt på problem med förståelse av 
den litterära texten – det vill säga ett bland annat delvis latenta teman i 
elevtexterna som genomgående syns i empirin (Braun & Clarke, 1996, 
s. 82). Jag använder medvetet här uttrycket ”delvis latent” då många 
elever även explicit skriver fram svårigheter med att tolka novellen. 
Ett exempel är ”Jag tycker att det är ett väldigt utmanande språk ef-
tersom man krånglar till tempuset. Första meningen i novellen syftar 
han i dåtid till nutid, vilket jag först blev lite förvirrad av eftersom jag 
oftast skriver och läser texter som i nutid syftar till framtid” (Lina 
åk1). Beslutet att behandla teman som fokuserar på elevernas svårig-
heter kopplade till läsningen har successivt växt fram under arbetets 
gång. 

5.1.1 Deltagare, urval och avgränsningar 
Undersökningen genomfördes på en medelstor kommunal gymnasie-
skola i en storstad med ca 500 elever på högskoleförberedande pro-
gram och språkintroduktion. Eleverna kommer från olika delar av 
kommunen, men med en övervikt mot innerstan. Skolan har relativt 
höga intagningspoäng och betraktas som attraktiv. De i undersök-
ningen medverkande eleverna var 83 till antalet, 50 av eleverna gick i 
årskurs 1 och 33 gick i årskurs 2 på det samhällsvetenskapliga pro-
grammet. Respondenterna kan dessutom beskrivas som en relativt ho-
mogen grupp – ingen av de medverkande eleverna läste svenska som 
andraspråk och majoriteten hade föräldrar med högskoleutbildning. 
De undervisande lärarna beskrev eleverna som studiemotiverade och 
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menade att många hade vana av att läsa skönlitteratur på sin fritid.23 
Flickor var i en klar majoritet i alla de medverkande klasserna vilket 
kan ha påverkat utfallet av undersökningen.24 När undersökningen ge-
nomfördes under våren 2014 läste eleverna kurserna svenska 1 respek-
tive svenska 2. Att valet föll på just denna skola kan delvis förklaras 
med ett bekvämlighetsurval, då de undervisande svensklärarna visade 
intresse för att medverka i undersökningen. Ett annat skäl var att de 
medverkande eleverna beskrevs av sina lärare som läsvana, ambitiösa 
och studiemotiverade.25 En tanke här var att minimera risken för att en 
ovana vid läsning i sig skulle utgöra det primära hindret för förståelse 
av texten för eleverna, då de aspekter som jag intresserar mig för i 
undersökningen inte i första hand är kopplade till exempelvis avkod-
ningsförmåga.  

Av etiska skäl kommer jag inte att gå in på mer detaljer vad gäller 
beskrivningen av de medverkande eleverna, men av vikt för denna 
undersökning är att den medverkande elevgruppen inte kan sägas vara 
representativ för genomsnittliga elever på ett högskoleförberedande 
program. Förutom att många var läsvana så hade även en stor del av 
respondenterna ett uttalat intresse för och aktivt engagemang i sam-
hällsrelaterade frågor. Mycket forskning idag tyder på att intresset för 
litteraturläsning sjunker hos unga vuxna (Pettersson, 2015). Ett oin-
tresse och bristande erfarenhet av läsning kan i sin tur påverka i vilken 
grad läsaren förmår att välja olika lässtrategier för olika texter och 
även resultera i en bristande förståelse för litterära texter från andra 
kulturella, historiska och politiska kontexter än den egna (Nilsson, 
2015, s. 155). Att respondenterna till stor del var läsvana i kombinat-
ion med deras intresse för samhällsrelaterade frågor är med andra ord 
faktorer som troligtvis har påverkat resultatet av undersökningen. Med 
en annan deltagande elevgrupp hade utfallet sett annorlunda ut. 

                                                 
23 I efterhand kan jag konstatera att det kunde varit intressant att genomföra en enkätstudie i 
anslutning till undersökningen för att säkrare fastställa aspekter som elevernas läsvanor och 
attityder till läsning. 
24 Tidigare forskning har konstaterat att det går att se ett samband mellan genus och benägen-
heten att läsa fiktion, se exempelvis Gun Malmgren (1992) och Stig-Börje Asplund (2010). 
Även attityden till skolarbete samt skolresultat går att koppla till genus, se Skolverket (2006). 
Denna aspekt är dock inte fokus för min undersökning. 
25 Undersökningen innefattade även en intervention upplagd som en designstudie vilken ge-
nomfördes under vårterminen 2014. I samarbete med lärarna designades en undervisningsse-
kvens utifrån en preliminär analys av de elevtexter som utgör empirin i denna undersökning. 
Lektionssekvensen genomfördes sedan i en iterativ process. På grund av utrymmesskäl har jag 
dock valt att enbart fokusera denna undersökning på elevernas inledande reflektion av novel-
len.  
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Vad gäller konstaterade förkunskaper hos respondenterna så hade 
eleverna i årskurs 1 tidigare under läsåret haft ett novellprojekt i 
svenska, där de arbetat med litteraturvetenskapliga begrepp och nä-
ranalys. Novellerna de då läste och arbetade med bestod av klassiker 
som Hjalmar Söderbergs ”Pälsen” och August Strindbergs ”Ett halvt 
ark papper” och tidigare läserfarenheter inom ramen för svenskämnet 
på gymnasiet var främst svenska eller västerländska moderna romaner 
och texter som tillhör den klassiska västerländska kanon. De medver-
kande eleverna i årskurs 2 skulle efter undersökningens genomförande 
påbörja ett ämnesövergripande projekt om Afrika, vilket bidrog till att 
de undervisande lärarna ansåg det både lämpligt och genomförbart att 
delta i undersökningen. En ytterligare effekt av detta som kan ha på-
verkat undersökningens utfall är att eleverna i årskurs 2 möjligen kan 
ha varit extra sensitiva inför ett eventuellt underliggande didaktiskt 
syfte med läsningen av den kenyanska novellen.26  
   
  

5.1.2 Genomförande 
Undersökningstillfällena skedde vid ett enskilt tillfälle för varje års-
kurs, i elevernas vanliga skolmiljö. I samråd med de undervisande lä-
rarna bestämdes att eleverna skulle få 80 minuter på sig för att läsa no-
vellen och skriva sina reflektioner. Denna tid styrdes av att det var den 
ordinarie längden för en lektion på skolan. Eleverna fick under dessa 
80 minuter lägga så mycket tid de ville eller hann med på själva skri-
vandet. I efterhand insåg jag att tidsomfånget missgynnande några ele-
ver med läs- och skrivsvårigheter, som upplevde tiden som allt för 
kort, vilket några av dem också skrev explicit i sina texter. Det kan 
även konstateras att det varit bra om novellen fanns inspelad som ljud-
fil, eftersom det är receptionen av texten som är av intresse för under-
sökningen och inte elevernas avkodningsförmåga.  

Längden på elevtexterna varierar stort, från ett par rader till drygt 
en A4-sida. Alla elever skrev sina texter digitalt och delade sina doku-
ment med mig. De fick även informationen att de inom ramen för den 
ordinarie svenskundervisningen skulle fortsätta att arbeta med novel-
len, men att deras skriftliga reflektioner skulle användas i forsknings-
syfte och för att arbeta formativt med deras undervisning – och inte 
                                                 
26 Att eleverna i årskurs 1 tenderar till att läsa texten faktivt i lika stor utsträckning som ele-
verna i årskurs 2 talar dock emot detta (se kapitel 6).   
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vara betygsgrundande eller bedömas utifrån kunskapskraven. Med 
andra ord skulle texterna läsas av mig som forskare och inte av elever-
nas lärare. 
 Eleverna fick innan de började läsa information om att novellen var 
skriven av en kenyansk författare, vilket kan ha påverkat deras recept-
ion då det framgår i texten att novellen även utspelas utanför Nairobi. 
I efterhand kan man konstatera att detta faktiskt också påverkade deras 
läsning, då många elever skrev fram att författarens ursprung gav tex-
ten en större trovärdighet.  

Eleverna fick vid undersökningstillfället muntliga och skriftliga in-
struktioner om att de skulle läsa igenom novellen tyst och individuellt 
samt skriva ner sina reflektioner utifrån frågan: ”vad i novellen lägger 
du märke till?”. Den öppna frågeformuleringen inspirerades av Torell 
(2002) som i sin undersökning av blivande modersmålslärare i olika 
länder ställde frågan ”vad skulle du vilja att dina elever såg i denna 
text?” (Torell, 2002, s. 20). Torells motivering till formuleringen var 
att frågan inte skulle upplevas som en form av kunskapskontroll. Den 
öppna formuleringen kan även jämföras med den Johansson (2015, s. 
45) använder i sin komparativa undersökning av svenska och franska 
gymnasieelevers reception av en novell, där eleverna efter läsning av 
en novell ska följa instruktionen: ”Redogör utförligt för minst tre ex-
empel på vad du som läsare lägger märke till i texten”.  

Att jag valde en öppen formulering som ”vad i texten lägger du 
märke till” berodde på att jag ville ge eleverna en möjlighet att själva 
välja vad de skulle skriva om. På så sätt kunde jag se vilka aspekter de 
valde att lyfta fram; en personlig respons, en sammanfattning av intri-
gen, en narratologisk analys eller någonting annat. Valet av en öppen 
frågeformulering var också baserad på en vilja att påverka eleverna i 
så liten mån som möjligt, så de skulle kunna uttrycka sig fritt och ele-
vernas reflektioner potentiellt skulle kunna ge mer djupgående inform-
ation om deras åsikter och tankegångar. 

En invändning mot den instruktion eleverna fick skulle kunna vara 
att ordvalen ”lägga märke till” uppmanar till ett fokus på det som 
sticker ut eller bryter mot läsarens förväntningar. Med andra ord finns 
det en viss hypotetisk risk att eleverna utifrån instruktionen enbart har 
behandlat ett visst perspektiv. Utifrån resultatet ser vi dock att det är 
olika aspekter av texten som har hamnat i fokus, inklusive det för ele-
verna igenkänningsbara. En ytterligare nackdel med hur instruktionen 
formulerades kan eventuellt ha varit att den inte engagerade eleverna 
eller inte lockade dem att skriva.  
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5.1.3 Forskningsetiska aspekter 
Undersökningen involverar ungdomar och det är givetvis av stor vikt 
att behandla det empiriska materialet utifrån tydliga etiska principer. 
Jag utgår i denna studie ifrån Vetenskapsrådets rekommendationer vad 
gäller krav på individskydd för deltagarna. De krav som ställs på den 
ansvarige forskaren är informationskravet, samtyckeskravet, konfiden-
tialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Då projektet inleddes fick samtliga närvarande elever ingående in-
formation kring vad deras medverkan innebar på olika punkter, samt 
att de när som helst under projektets gång hade möjlighet att avbryta 
sin medverkan. Alla medverkande elever var över 15 år gamla och 
kunde därför själva ge sitt skriftliga medgivande till deltagandet. Det 
betonades att medverkan i undersökningen var frivilligt men det fak-
tum att undersökningen genomfördes som en förberedelse för den or-
dinarie undervisningen i svenska kan möjligen ha påverkat någon 
elevs beslut om medverkan. De enstaka elever som valde att inte med-
verka i undersökningen var med något undantag inte heller närvarande 
under skrivtillfället.27 Konfidentialitetskravet innebär för denna under-
sökning att alla medverkande elever här har fått fingerade namn. Lis-
tan med koder har förvarats på en lösenordskyddad dator, liksom allt 
empiriskt underlag. 

5.2 Databearbetning och analysmetod 

5.2.1 Novellen “Kärlek på löpande band” 
Valet av text föll på en novell, ”Kärlek på löpande band” (2006/2010). 
Novellen är ursprungligen skriven på engelska med orginaltiteln ”Tre-
admill Love” av kenyanske författaren Billy Kahora och har i Sverige 
publicerats i översättning av Jim Jakobsson i tidskriften 10-tal (2010).  

I den översatta versionen finns även två färgillustrationer av Joanna 
Hellgren, som inte finns med i originaltexten, men som eleverna hade 
tillgång till i den svart-vita kopia av novellen de läste. Bilder vars 
funktion är dekorativ kan ha negativ effekt på läsningen, då irrelevant 
information kan vara distraherande. Bilder kan även ha en representat-
ionell funktion om de har en direkt relation till budskapets innehåll 

                                                 
27 Vid undersökningens genomförande inkluderade forskningsplanen även en uppföljande 
lektionsdesign och större intervention som genomfördes, men är inte inkluderad i denna upp-
sats.  
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och därmed stödja skapande av inre föreställningsvärldar (Holšánová, 
2010). Teoretiskt skulle alltså illustrationerna kunnat påverka elever-
nas läsning av texten, men det finns i empirin inga kommentarer om 
dessa.  

Valet av skönlitterär text grundades delvis på det litterära formatet, 
då möjligheten att kunna behandla ett helt verk från början till slut 
inom ramen för undersökningen var viktigt (jfr Öhman, 2015, s. 77). 
Det var för undersökningens syfte även viktigt att minimera risken att 
eleverna tidigare kommit i kontakt med novellen, vilket gjorde att tex-
ter från antologier som används i skolan föll bort ur urvalet.28  

5.2.2 Novellens appellstruktur – några aspekter 
En av forskningsfrågorna i denna undersökning är vad som känneteck-
nar interaktionen mellan eleverna och den litterära texten de läst. Som 
tidigare diskuterats vilar studien på en receptionsestetisk grund. Ap-
pellstrukturen, det vill säga den responsförberedande struktur som 
finns i texten, och läsarens reaktioner på denna, betraktas här som två 
likvärdiga komponenter av läsning då läsare och text interagerar (Iser, 
1978). 29 Textens struktur bereder alltså väg för läsandet – men det be-
tyder inte att det finns ett givet facit för hur läsaren kan eller bör rea-
gera – hen kan även helt förbise strukturen.  

“Kärlek på löpande band” är som litterärt verk relativt utmanande, 
med ett rikt bildspråk och en komplex komposition. Även berättarper-
spektivet kan utmana läsaren. En motivering till att välja just denna 
novell var att det skulle finnas möjligheter till en mer ingående narrat-
ologisk analys – om eleverna så valde den ingången.  

I följande avsnitt har jag valt att titta närmare på några aspekter av 
det litterära formspråk och retoriska grepp som bygger upp appell-
strukturen i “Kärlek på löpande band” (jfr Agrell, 2009). Ett skäl till 
att inkludera detta avsnitt i uppsatsen är att jag tror att det underlättar 
läsningen av resultat och diskussion i kapitel 6. Syftet är inte på något 
sätt att presentera en djupgående eller heltäckande analys, och givetvis 
inte heller att ge ett ”facit” till hur novellen ska tolkas – utan att dels 
lyfta aspekter av novellen som en (erfaren) ung läsare åtminstone har 

                                                 
28 Det finns några exempel på läromedel med specifikt fokus på att lyfta fram icke-väster-
ländsk litteratur. Här kan nämnas exempelvis Människosaker (Wallin & Duregård, 2008) och 
Kärlek x 21 (Föreningen Afrikansk Litteratur, 2010). 
29 Vad läsning egentligen är finns det ingen riktig samsyn kring inom receptionsteorin, det vill 
säga det råder meningsskiljaktigheter kring om det finns textuella egenskaper som kan ses av 
alla läsare eller om ”verket” uppstår när den läses. 
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en teoretisk möjlighet att notera även om hen inte nödvändigtvis har 
tillgång till de litteraturvetenskapliga begreppen – och dels närmare 
titta på några av de berättartekniska aspekter av novellen som har visat 
sig problematiska för många av eleverna i denna undersökning. I dis-
kussionen av berättarstruktur har jag utgått från Gerard Genettes Nar-
rative discourse: an essay in method (1980).  
 

5.2.1.1 Fabel 
För att kortfattat beskriva novellens fabel, det vill säga handlingen 
som den sker kronologiskt, så berättar ”Kärlek på löpande band” om 
37-åriga Maxwell Kungu Kamades väg ut ur en depression, flytt från 
det relativt välbärgade familjehemmet och inledande kontakt med en 
kvinna. Novellen inleds med att Kungu efter en långvarig djup de-
pression bestämmer sig att kliva upp ur sängen och lämna sin familj 
och sin mammas hus som han fortfarande bor i. Han kräver sin del av 
ett arv från den bortgångne fadern, en av familjens bilar och ett hus fa-
miljen äger i en slumförort till Nairobi, Buru Buru, vilket mamman 
och syskonen efter ett familjeråd beslutar att han får. Efter flytten bör-
jar Kungu trevande söka en plats i det nya bostadsområdet, som verkar 
skilja sig markant från hans tidigare erfarenheter. En liten pojke med 
Downs syndrom söker sig till Kungu och blir, förutom bartendern på 
den pub han regelbundet besöker, Kungus första närmare mänskliga 
kontakt i Buru Buru. En dag upptäcker han att det på stampubens 
övervåning finns ett gym såväl som en frisörsalong. I salongen arbetar 
en kvinna, i berättelsen kallad ”flickan”, som fångar Kungus upp-
märksamhet. För att få vara i hennes närhet börjar han springa på löp-
band på gymmet, där han även har uppsikt över frisörsalongen. Intres-
set för flickan håller i sig, men han får ingen positiv kontakt med 
henne förrän på novellen sista rad, då hon vänder sig mot honom och 
presenterar sig med sitt namn, Kaume.  

5.2.1.2 Genre 
Jag har genomgående benämnt den berättelse som eleverna läst som 
en novell – vilket även är hur den definieras i offentliga sammanhang. 
För eleverna i denna undersökning är genretillhörigheten däremot inte 
en självklarhet, vilket även präglar de sätt vilka de svarar på berättel-
sens appellstruktur (jfr Tengberg, 2011). Vid undersökningens genom-
förande presenterades den litterära texten som en novell, vilket givet-
vis sätter prägel på elevernas läsningar eftersom de läser utifrån sina 
litterära repertoarer med föreställningar om hur en novell ”ska” se ut. 
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Detta kan vi även se i avsnitt 6.3.6 där jag undersöker de sätt på vilka 
läsarnas litterära repertoarer inte matchar med berättelsens 
(McCormick, 1994). Nedan diskuteras några av de textuella drag som 
bidrar till elevernas svårigheter vid läsningen. 
 

5.2.1.3 Komposition 
Utifrån Genettes narratologiska begrepp syftar tempus på relationen 
mellan historiens och berättelsen tid (Genette, 1980). Begreppet ord-
ning syftar på hur händelser är arrangerade i förhållande till hur de ut-
spelar sig i berättelsen. “Kärlek på löpande band” inleds med en pro-
lepsis där läsaren får inblick i en tid som ligger längre fram än den 
handling som omedlbart därpå beskrivs:  

 
De möttes i speglarna… Exakt tre månader innan Maxwell Kungu Kamade 
förälskade sig i flickan i speglarna vaknade han en sen eftermiddag i Limuru 
upp ur månader av lång sömn och bestämde sig för att han aldrig mer ville 
träffa sina närmaste släktingar. (Kahora, 2006/2010, s. 8) 
 

 
Denna anakroni, där berättaren kort nämner vad som kommer att ske 
senare, är liksom resten av novellen berättad i preteritum, vilket 
skapar en känsla av avstånd till handlingen. I övrigt berättas novellen i 
relativt kronologisk ordning, med inslag av ett antal externa analepser: 
”Huset hade genomgått en långsam död. För många år sedan på 60-ta-
let hade det varit en skinande ljusglimt i Nairobis sociala förstorings-
glas” (Kahora, 2006/2010, s. 10). 
 I berättelsen finns även ett par explicita ellipser, men det är främst 
de implicita tidshoppen i handlingen i form av tomrum som, utifrån 
empirin i denna undersökning, har inneburit utmaningar för eleverna. I 
synnerhet en passage har utgjort ett hinder i elevernas läsning: en fa-
miljediskussion i berättelsens nutid som kretsar kring huruvida Max-
well Kungu ska flytta från familjens hus till en ny plats – till att han 
faktiskt befinner sig på den nya platsen. Att övergången mellan de två 
fysiska rummen och tiden inte explicit skildras gör att flera elever blir 
desorienterade i sin läsning och tappar tråden. Det framgår inte heller 
av berättelsen hur lång tid som förflyter mellan de två passagerna.  
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5.2.1.4  Berättarperspektiv och fokalisation 
Sättet novellen berättas på är avgörande för hur läsaren upplever tex-
ten och det är därför intressant att precisera berättarrösten samt var be-
rättaren befinner sig i relation till berättelsen. Frågor man kan ställa 
sig för att avgöra om det är homodiegetisk eller heterodiegetisk berät-
tare, det vill säga om denne befinner sig inom diegesen (berättelsen) 
eller utanför, är vilka relationer som råder mellan berättaren och det 
berättade (Genette, 1980). I “Kärlek på löpande band” deltar inte be-
rättaren i novellens handling och den är berättad i tredje person – vil-
ket gör berättaren till heterodiegetisk. Det kan dessutom konstateras 
att berättaren är extradiegetisk, då denna är överordnad berättelsen (al-
ternativet hade varit intradiegetisk om berättaren hade befunnit sig i 
samma nivå som berättelsen). Ett exempel på berättarens relation till 
det berättade ser vi åter igen i den inledande raden i novellen:  

 
Exakt tre månader innan Maxwell Kungu Kamade förälskade sig i flickan i 
speglarna vaknade han en sen eftermiddag i Limuru upp ur månader av lång 
sömn och bestämde sig för att han aldrig mer ville träffa sina närmaste släk-
tingar (Kahora, 2010, s. 8).  
 
 

Berättelsen är fokaliserad genom huvudkaraktären Maxwell Kungu. 
Begreppet fokalisering går även det tillbaka på Genette (1980) utifrån 
en åtskillnad av frågorna vem som talar – vilket är sammanbundet 
med berättaren – och vem som ser eller förnimmer – vilket är kopplat 
till fokalisatorn. Berättelsen är som sagt skildrad utifrån Maxwells 
Kungus synvinkel. Däremot är den inte berättad av honom, utan den 
utomstående berättaren som talar om Kungu i tredje person. Att det är 
genom Maxwell Kungus blick som läsaren orienterar sig i berättelsen 
kan utifrån Genette (1980) beskrivas som en internt fixerad fokali-
sering, där läsaren får ta del av en enda karaktärs tankar, känslor, min-
nen och synintryck.30 Eftersom berättelsen endast återger fokalisatorns 
perception får det konsekvensen att läsaren får en subjektiv bild av 
fiktionens verklighet. Vi upplever alltså berättelsen som om den vore 
berättad av den fokaliserade personen när den egentliga berättaren be-
finner sig i bakgrunden. I “Kärlek på löpande band” är fokalisationen 
intern och informationen förmedlas genom en karaktärs perception.  

                                                 
30 Som Genette påpekar så är dock en helt genomgående och konsekvent genomförd intern fo-
kalisation i princip omöjlig, då detta skulle innebära att karaktären aldrig får betraktas på ett 
objektivt sätt utifrån av berättaren (Genette, 1980, s. 192).  
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Identifikation sker även i första hand med fokalisatorn, eftersom 
denne uppfattas som huvudperson och det är hans känslor och upple-
velser vi får ta del av. I “Kärlek på löpande band” intar berättarrösten 
inte en neutral hållning till karaktärerna, utan värderar dem på olika 
sätt, vilket vi kan se exempelvis i beskrivningen av ett fotografi av 
Maxwell Kungus föräldrar som sitter på väggen i familjehemmet: 
”Bredvid [klockan] fanns ett stort foto av en man med osympatisk ut-
seende, hans far tillsammans med en ung kvinna med bestämd haka. 
Där stod Augustine Obidiab och Edith Kiereini Kamade London. 
1951” (Kahora, 2006/2010).  
 

5.2.1.5 Miljö 
Förutom omfång och form valdes novellen på grund av att innehållet 
är mångfacetterat. Berättelsen skildrar psykisk ohälsa, funktionsvariat-
ion, genus, klass och etnicitet som realiteter situerade i den litterära 
kontexten. Den utspelar sig i en nutida kenyansk medelklasskontext 
där det samhälleliga och historiska sammanhanget ständigt gör sig på-
mint. Det nutida Afrika är extremt komplext då det i praktiken varken 
är traditionellt eller helt fritt från kolonial dominans, vilket speglas i 
Kahoras novell som gestaltar en mångfald av kulturella praktiker (jfr 
Yenika-Agbaw, 2003). Även detta var en viktig faktor vid valet av lit-
terär text då jag ville undvika att den novell eleverna läste skulle falla 
in i ett fack av den stereotypa exotiserande bilden av Afrika, utan 
istället erbjuda en alternativ bild.  

Novellen berättar om huvudkaraktären Maxwell Kungu som är upp-
vuxen i en välbeställd familj: ”För många år sedan på 60-talet hade det 
[familjens hus] varit en skinande ljusglimt i Nairobis sociala försto-
ringsglas” (Kahora, 2006/2010, s. 10). Kungus familjehem beskrivs 
som färgsprakande med sin ”välvårdade purpurblå häck av bogainvil-
lea” blommor med ”vilda afrikanska färger mellan orangerött och gul-
kräm” och ”kikuyugräsmattan, frodig och arsenikgrön av liv” 
(Kahora, 2010, s. 8). Läsaren får flera signaler om att tillvaron under 
uppväxten präglats av en distans från det vardagliga:  

 
Han lärde sig språket i småaffärerna och deras små angelägenheter. Vilket 
bröd ville han ha, Mothers Choice eller Bread Land? Vilken mjölk föredrog 
han, Gold Crown eller Tuzo? Det var sådant han aldrig tänkt på och det char-
made honom. En av grannfamiljerna under hans barndom hade ägt Gold 
Crown. (Kahora, 2006/2010, s. 16) 
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Det finns flera kontraster, kopplade till kulturella referenser, som pla-
cerar novellen i en specifik miljö. De tydligaste exemplen är de tecken 
på ekonomiskt och socialt välstånd som nämns i texten – exempelvis 
att familjen äger flera bilar, mark och har anställda som arbetar i huset 
och att Kungu och hans syskon beskrivs utifrån sina yrkestitlar: ban-
kir, jurist och reklamare. Familjens hemort Limuru beskrivs som en 
plats med ”bagage […] högdragna anspråk, klubbhusanklagelser eller 
marktvister” (Kahora, 2006/2010, s. 15). Det är med andra ord en mo-
dern övre medelklasstillvaro i Kenya som gestaltas. Men i berättelsen 
skildras även äldre traditioner, vilka framställs genom gestaltningen 
av Kungus mor: 

Här och där stod flera tunga glaskannor med färgat vatten […]. Varje morgon 
stänkte modern ut den svarta, blå och gröna vätskan överallt i huset för att 
driva bort onda andar utsända av hennes fiender, och över de leriga jordbruks-
redskapen för att avvärja eventuella skador. (Kahora, 2010, s. 11) 
 

I detta sammanhang står modern i familjen utifrån sina traditionella 
kulturella vanor i kontrast till de moderna levnadsvanor som troligtvis 
är mer igenkänningsbara för en ung läsare i en svensk kontext.  

Kontrasten är även stor mellan det nu allt mer förfallna men en 
gång storslagna huset med dess ägor och den miljö som Kungu väljer 
att lämna sitt barndomshem i Limuru för.31 Kungu flyttar till Buru 
Buru, vilket är en existerande förort till Nairobi som under 70- och 80-
talet byggdes upp i en stil influerad och anpassad till det brittiska sam-
väldets arkitektur. Buru Buru befolkades då av kenyansk medelklass 
och expats, men 2005 då novellen utspelar sig hade området i verklig-
heten genomgått en stor förändring som inkluderar ökad kriminalitet, 
en försämrad socioekonomisk situation bland de boende samt ett stort 
förfall av byggnaderna som idag beskrivs som ett ”betonggetto” 
(Daily Nation, 2016, 28 juli). I novellen beskrivs Buru Buru som ”in-
dustriell slum – illegala byggnader hade skjutit upp lite varstans, som 
dåliga tänder […] Här fanns inga kaffebuskar eller den eller den ce-
lebre grannen. Här fanns inga fräscha dofter, distraherande fjärilar och 
blommor” (Kahora, 2010, s. 15).  

                                                 
31 Wikipedia beskriver Limuru på följande sätt: Most of the area of Limuru is now what was 
previously known as the "white highlands", a rich agricultural land just south of the equator. 
The term "white highlands" derived from the British and other Europeans who realised the 
productive potential of this area and settled in large numbers with the support of the colonial 
government, establishing coffee and tea plantations, cereal farms and ranches. 
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På ett plan gestaltar novellen en postkolonial nations tillstånd och 
dess invånares flytande identitet, påverkad av historiens avtryck: 

 
Livet på baren var annorlunda och ändå likt det i hyreskasernerna. Folk pra-
tade, gick fram och tillbaka, in och ut på toaletterna utan någon större kontakt. 
I Kungus ögon tycktes de hela tiden sträcka sig ut för att bli en del av något. 
Det var i sökande efter en nationell samling som de alla vände sig till 
sjunyheterna på en av barens många teveapparater. Men det var med en för-
bryllad tystnad som de på nytt vände sig mot varandra efter att ha tittat på sina 
valda ledare. […] Han kände att alla i Kenya gjorde samma sak, hungrigt 
följde politiken, pratade om Premier League och drack bort åren. (Kahora, 
2006/2010, s. 16) 

 
“Kärlek på löpande band” skildrar på flera plan sökande efter stabilitet 
och en ny identitet, vilket vi kan se i skildringen av miljö såväl som 
karaktärer. 
 

5.2.1.6 Symbolik  
I novellen finns en del symbolik som går att koppla samman med 
Kenyas postkoloniala tillstånd. Maxwell Kungu Kamade genomgår i 
berättelsen en period av förändring och osäkerhet. Han klipper tvärt av 
banden med det gamla, i detta fall hans familj, och lämnar familjehu-
set. Det är en kluven bild som läsaren får av barndomshemmet. Å ena 
sidan frodigt och grönt, men samtidigt en spillra av sin forna storhets-
tid, vilket i novellen illustreras med ett citat ur ett gammalt reportage 
om familjen: 

 
Huset hade genomgått en långsam död. För många år sedan på 60-talet hade 
det varit en skinande ljusglimt i Nairobis sociala förstoringsglas. Kamades hus 
är ett av de stolta tecknen på detta lands nya oberoende. Omsorgsfullt avvägt, 
liksom vår spirande demokrati, blickar dess norra flygel ut över de finaste av 
Limurus kaffeplantager i det här landet. Den södra flygeln, där fritid och affä-
rer blandas, ser ut över frodiga ängar och fräscht starrgräs. En liten å rinner 
genom egendomen. När jag på skämt frågor Edith Kamade om de någonsin 
funderat på att anlägga en liten golfbana, tittar maken Augustine Kiereini Ka-
made intresserat upp… 
 

Maxwell Kungus nya vistelseplats i Buru Buru beskrivs i kontrast till 
det gamla som smutsig, stökig och reserverad – men det är ändå här 
han känner att han vill vara. Maxwells sökande efter en identitet eller 
en egen plats i tillvaron kan jämföras med nationens tillstånd efter ko-
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lonisationen vilket var och är en delvis instabil och prövande till-
varo.32 Maxwells beslut att lämna sin familj skapar hos dem känslor 
av skepticism och de förväntar sig inte att han kommer att klara sig på 
egen hand. Familjemedlemmarna reaktioner präglas av en nedlåtande 
blick på Maxwell och låga förväntningar. För att återuppbygga sig 
själv som självständigt subjekt måste Maxwell Kungu lämna familjen 
och huset, vilka traditionellt brukar stå för säkerhet och trygghet, men 
som genom Maxwells blick här blir det motsatta. Hans tillvaro mellan 
två platser eller poler kan utifrån postkoloniala termer beskrivas som 
ett liminalt utrymme, det vill säga en tröskel i förflyttningen från en 
position till någonting annat, okänt: 
 

The importance of the liminal for post-colonial theory is precisely its useful-
ness for describing an ‘in-between’space in which cultural change may occur: 
the transcultural space in which strategies for personal or communal self-
hood may be elaborated, a region in which there is a continual process of 
movement and interchange between different states. For instance, the colo-
nized subject may dwell in the liminal space between colonial discourse and 
the assumption of a new ‘non- colonial’ identity. But such identification is 
never simply a movement from one identity to another, it is a constant process 
of engagement, contestation and appropriation. (Aschcroft et.al. 2007, s.177) 

 
Maxwells tillvaro kan beskrivas både som osäker, ambivalent och i rö-
relse, vilket även är begrepp som används för att fånga det postkoloni-
ala tillståndet.  

Kungus sökande efter sig själv och efter en plats i tillvaron skildras 
även på ett symboliskt plan genom de blickar han ger andra, där 
aspekter av makt och att definieras utifrån andras blickar ofta är en del 
av gestaltningen. Utifrån psykoanalytikern Jacques Lacan kan identifi-
kationen med den egna spegelbilden likställas med den ouppnåeliga 
strävan efter ideal-jaget och symboliserar människans tillstånd med 
dess eviga känsla av brist. En synlig konkretisering av denna, menar 
Lacan, är ”the gaze”, blicken (1973).33 Kungus sökande efter en plats i 
tillvaron och sig själv skildras således på ett symboliskt plan genom 

                                                 
32 Kenya var en del av det brittiska kolonialväldet från slutet av 1800-talet fram till självstän-
dighetsdagen 1963. Detta föregicks av ett av de blodigaste upproren i den nyare kolonialti-
dens historia, Mau-Mau upproren på 50-talet. Kenya är idag en representativ demokratisk re-
publik, men landet har präglats av politisk oro och även våld. (National Encyklopedin) 
33 En mer ingående analys av novellen utifrån Lacans begrepp objet petit a och beskrivningen 
av de tre stadier, eller ordningar, som inträder i barndomen men även sätter spår i det vuxna 
livet, skulle här kunna göras, men ligger utanför räckvidden för denna undersöknings ramar.  
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de blickar han ger andra. Att betraktandet sker genom speglar ger yt-
terligare en dimension till tolkningen när vi utifrån berättelsen kan 
fundera på vem det är som betraktar vem – och i förlängningen även 
vem som definierar vem? När berättelsen skildrar hur Kungu ”såg in i 
frisörsalongens spegel genom en glasvägg” och ser ”flickan i hörnet 
stirra på honom med tom, oförskämd blick” och med ”en antydan till 
hånleende, han var inte ens säker på om det hänt, avfärdade hon ho-
nom” så måste vi även minnas att det i novellen är Kungu som är fo-
kalisator. Upplevelsen av hån och avfärdande kan således även tolkas 
som den egna internaliserade självbilden och känslan av otillräcklig-
het. Även denna aspekt har kopplingar till den postkoloniala teoribild-
ningen och kolonisatörens blick på den koloniserade andre. Utifrån 
bilden av den koloniala blicken och dess påverkan får de passager i 
novellen som skildrar blickar – som undviks, tolkas som nedlåtande 
eller hotfulla och som är upptagna med den egna reflektionen i spe-
geln – en ytterligare innebörd. 
 Andra relevanta symboler ur ett postkolonialt perspektiv är beskriv-
ningen av Maxwells depression som ”hans andra barndom” och hur 
han skildras nästan som ett barn i novellens inledning, där han passivt 
blir omhändertagen av familjen. Symboliskt kan detta tolkas som ko-
lonisatörens blick på det koloniserade subjektet, vilket relationen mel-
lan Maxwell och hans familj här får representera. Detta förstärks ytter-
ligare av det klassperspektiv som finns i novellen: 

class was an important factor in colonialism, firstly in constructing the atti-
tudes of the colonizers towards different groups and categories of the colo-
nized (‘natives’), and increasingly amongst the colonized peoples themselves 
as they began to employ colonial cultural discourse to describe the changing 
nature of their own societies. (Aschcroft et.al. 2007, s. 33)  
 

Genomgående tar novellen upp aspekter av olikheter och maktuttryck 
på olika sätt som även tar sig uttryck som binära oppositioner: vi-dem, 
jag –du, högt-lågt, manligt-kvinnligt, där olikheter står i fokus.  

5.2.3 Analysprocessen: elevernas skriftliga reflektioner 
Hela analysprocessen av de skriftliga elevtexterna har följt Clark & 
Brauns (2006) metodupplägg för tematisk analys (jfr Braun och 
Clarks, 2013). Den abduktiva ansatsen har påverkat processen på så 
sätt att den teori jag löpande tagit del av genom hela analysprocessen 
även har utvecklat och påverkat det jag sett i elevernas texter. Inled-
ningsvis bekantade jag mig med empirin, vilket initialt var en ren 
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genomläsning för att få överblick över materialet. Därefter läste jag 
aktivt genom empirin upprepade gånger, vilket innebär att jag anteck-
nade, strök under och färgkodade texterna då jag sökte igenom dem 
efter betydelser och upprepade mönster. Därefter påbörjades genere-
ring av initiala koder, där jag listade dels vad jag såg i texterna och 
dels vad som verkade intressant att närmare analysera. För att beskriva 
skillnaden mellan tema och koder skulle man kunna säga att ett tema 
fångar ett gemensamt, återkommande mönster i empirin – koder är 
däremot mer specifika än teman. Koder ringar in en enskild aspekt el-
ler idé i ett segment av empirin och består av tydliga etiketteringar 
som identifierar vad som är intressant i det empiriska underlaget i re-
lation till forskningsfrågorna. Koderna är i detta sammanhang de 
byggstenar som kombinerade utgör temana. Med andra ord fyller kod-
ning av empirin flera funktioner. Det är ett sätt att fånga upp och ringa 
in viktig information och även strukturera och materialisera empirin 
(Braun & Clarke, 2006). Viktigt för tolkningen av resultaten är att ko-
derna i kommande avsnitt ibland ligger implicit under de olika indivi-
duella temana eftersom jag bedömt att detta underlättar läsbarheten.  

Relevant är även att inom ramarna för denna undersökning betrak-
tades kodningen som en aktiv och reflexiv process, där jag som fors-
kare påverkade resultaten genom de medvetna och omedvetna 
föreställningar jag förde med mig in i analysprocessen (Boyatzis, 
1998; Braun & Clark, 2006). I denna undersökning bestämdes ko-
derna på olika sätt. Ett sätt var att identifiera drag i empirin som var 
frekvent återkommande, som exempelvis att många elever betonar att 
novellen de läst ”inte är en riktig novell”. Ett annat sätt att bestämma 
koder har varit att lokalisera vad i elevtexterna som uttryckts med em-
fas, som exempelvis då eleverna reagerat med bestörtning över att i 
novellen stöta på ord med sexuell anspelning (jfr Gibson och Brown, 
2009). Slutligen togs koder fram genom att titta på återkommande 
missuppfattningar och även de tolkningar som är resultaten av dessa 
missuppfattningar, som exempelvis novellens relativt komplexa kom-
position, som gjorde att många elever fick svårt att identifiera intrigen: 
”Jag upplever att hela texten är som två skilda historier inom vilka det 
finns en mängd mindre historier som aldrig fick chansen att växa sig 
större utan avslutades direkt efter att de såtts” (Ville åk2). Det senare 
fallet, där fokus ligger på vad eleverna inte ser, gav mig som forskare 
värdefull information i försöken att förstå de medverkande elevernas 
kulturella världar (jfr Gibson & Brown 2009, s. 137). 

Koder fyller alltså funktionen av att identifiera aspekter av empirin, 
på semantisk nivå eller tolkningsnivå, för att definiera kännetecknande 
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drag och undersöka dess analytiska relevans (Braun & Clark, 2006, s. 
88; Gibson & Brown, 2009, s. 89). Vid tolkningen av elevtexterna 
gick jag metodiskt tillväga genom att läsa och läsa om och skriva och 
skriva om i en växelverkan. På så sätt försökte jag få fram texternas 
möjliga innebörder (Hellspong & Ledin, 1997). Genom hela processen 
av kodning och analys noterades idéer och potentiella samband. Med 
undantag för den allra första genomläsningen har litteratur- och 
teoriläsningen varit en parallell process med analysen, vilket innebär 
att den teori jag löpande tagit del av även har påverkat vad jag har haft 
möjlighet att se i mitt empiriska material. 

Då hela det empiriska underlaget gåtts igenom sorterades och sam-
lades kopierade utdrag från elevtexterna i en datafil med koderna som 
rubriker. Inledningsvis identifierades så många koder som möjligt för 
potentiella teman, utan att bortse från någonting. Samma delar av en 
elevtext kunde förekomma under flera olika rubriker, då elevtexterna 
stundtals var motsägelsefulla och det fanns flera spänningar i materi-
alet som inte lät sig enkelt definieras. Det fanns även fall då delar av 
elevtexterna kodades men sedan avfärdades i ett senare skede av ana-
lysen, då koden inte var användbar för forskningsfrågan eller inte rele-
vant för undersökningen genom att bidra till nya perspektiv. 

Efter att all empiri initialt gåtts igenom, kodats och jämförts, påbör-
jades processen med att söka efter teman. Detta innebar att en analys 
av koderna påbörjades och överläggningar gjordes kring hur olika ko-
der kunde kombineras för att bilda övergripande teman. Ett tema är 
här ett sammanhängande och återkommande mönster i empirin som 
dessutom är meningsfullt i relation till forskningsfrågan (Braun & 
Clark 2006). 

Då en uppsättning teman var på plats, var det dags för granskning 
av temana, i syfte att förfina dem och säkerställa intern homogenitet 
respektive extern heterogenitet – det vill säga att empirin inom ett 
tema ska hänga ihop på ett meningsfullt sätt, och det ska finnas klara 
och tydliga skillnader mellan de olika temana (Patton 1990, refereras i 
Braun & Clark, 2006, s. 91). I praktiken skedde detta steg iterativt och 
parallellt med teoriläsning och omskrivning. I de fall då jag upptäckte 
att empirin inte bildade ett koherent mönster under ett och samma 
tema var jag tvungen att undersöka om själva temat var problematiskt 
– eller om det var så att några av exemplen inte hörde till det specifika 
temat.  Då jag var nöjd med de preliminära temana och kände att de 
fångade upp empirin gick jag vidare till nästa steg vilket var att defini-
era och namnge temana, dels utifrån den övergripande bilden av te-
mana, dels utifrån hur essensen av varje tema kunde definieras.  
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En väsentlig del av analysprocessen var även beslutet att inte inklu-
dera ett av de preliminära temana, vilket var texter där elevernas kul-
turella världar inte på ett märkbart sätt utgjorde ett hinder för deras 
läsning — och där elevernas reflektioner utifrån ett litteraturveten-
skapligt perspektiv kan betraktas som väl genomförda analyser. Ett 
skäl till att inte inkludera detta tema bland resultaten var att det genom 
undersökningens empiri inte gick att få svar på vad det var som gjorde 
att dessa elever tycktes uppleva texten som mer lättillgänglig än öv-
riga medverkande, vilket skulle kräva en annan typ av undersökning 
för att kunna svara på.  

 

5.2.4 Tillförlitlighet 
Utifrån ett antagande om att varje situation som inrymmer mänsklig 
handling sker i en kontext vars variabler inte helt låter sig kontrolleras, 
kan det bli svårt att dra generella slutsatser utifrån ett alltför litet urval 
(Bryman, 2008). Istället fokuseras i denna undersökning vilka tolk-
ningar av texten just dessa elever i just denna kontext gör och därmed 
ges möjligheten att genomföra en studie med hög intern validitet, det 
vill säga att utifrån dessa premisser få trovärdigt resultat.  

Innebär då detta att det inte går att dra några generella slutsatser uti-
från denna undersökning? Jo, det går om resultatet generaliseras mot 
teori och inte mot population, menar Williams (2000, i Bryman, 
2008). Jag tolkar det som att den externa validiteten, det vill säga gra-
den av generaliserbarhet, i det här fallet skulle kunna mätas i relation 
till vad tidigare studier visat om elevers förståelse och tolkningar av 
litteratur från andra kulturella och geografiska rum än deras egna. I 
detta sammanhang kan då vissa aspekter av elevers tolkningar av no-
vellen betraktas som en del av det vidare forskningsfält som berör mitt 
forskningsfält (jfr Bryman, 2000). På det sättet förväntas undersök-
ningen framförallt generera bidrag i form av nya exempel på hur ele-
vers skriftliga tolkningar av skönlitteraturen kan förstås, samt vilka 
konsekvenser det skulle kunna få för undervisningen. Möjligheten till 
generalisering av resultaten i denna undersökning begränsas med 
andra ord då den är kontextbunden, men det är rimligt att tala om en 
situerad generalisering, det vill säga generaliseringen kan inte förutses 
utan realiseras då tolkningen passar in i andra fall. Det innebär även 
att denna undersökning ger beredskap vid mötet av ett nytt fall, som 
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känns igen med hjälp av den tolkning som här gjorts (Fejes & Thorn-
berg, 2009). På så sätt kan undersökningen få relevans vid nya studier 
såväl som i den praktiska undervisningskontexten.  

För att försöka säkerställa tillförlitligheten har jag i denna under-
sökning i olika sammanhang använt mig av det som ibland kallas för 
”peer review” – här i betydelsen en diskussion kring forskarens, det 
vill säga mina, tolkningar och slutsatser tillsammans med andra fors-
kare som själva inte är direkt inblandade i undersökningen (Johnson, 
1997). Detta har i första hand gjorts i så kallade epistemiska gemen-
skaper, det vill säga då forskarkollegor inom svenskämnets didaktik i 
informella såväl som mer formella sammanhang har läst och kommen-
terat utifrån ett kritiskt syfte. 
 Även min egen reflexivitet som forskare har varit en väsentlig del 
av att säkerställa tillförlitligheten i undersökningen, där jag utifrån en 
kritisk självreflektion försökt att medvetandegöra mina egna föreställ-
ningar och förutfattade meningar för att inte låta dessa påverka under-
sökningen.   
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6 Resultat och diskussion 

I detta kapitel redogörs för resultatet av den tematiska analysen av ele-
vernas sammanlagt 83 skriftliga reflektioner och under varje temaru-
brik finns även en diskussion av resultatet integrerad. Fokus för denna 
undersökning är specifikt de svårigheter som framkommer i interakt-
ionen mellan eleverna och den litterära texten. Med andra ord – vilken 
typ av motstånd som kan utläsas i elevernas reflektioner över novellen 
“Kärlek på löpande band”. Empirin består av elevernas texter utifrån 
frågan vad i texten lägger du märke till? Jag förutsätter här att läsning 
och tolkning alltid är av någonting, det vill säga den litterära texten 
(Agrell 2009, s. 35, Iser 1978, McCormick 1994).  

I ett första skede har alla elevtexter behandlats årskursvis med syfte 
att undersöka vad elevtexterna lyfter fram ur novellen. Texterna har 
kodats och därefter delats in i teman. Ingen hänsyn har tagits här till 
elevtexternas längd som skiljer sig mycket åt – allt ifrån några rader 
till en hel sida löpande text. Analysprocessen har haft en abduktiv an-
sats, där jag med hjälp av teori har formulerat hypotetiska mönster 
som kan förklara de olika temana.  
  I analysprocessen har tre övergripande innehållsliga teman urskilts:  
 

1. Det nya – litteraturen som kunskapskälla och fönster mot värl-
den  

2. Det familjära – litteraturen som igenkänning och spegling 
3. Det annorlunda – litteraturen som den andre 

 
I detta kapitel följer en genomgång av de olika temana samt några re-
presentativa utdrag ur elevtexterna som får fungera som belysande ex-
empel. I följande avsnitt använder jag mig omväxlande av begreppen 
”elevtext” och ”text”. Med ”elevtext” syftar jag på elevernas skriftliga 
reflektioner och med ”text” den novell, “Kärlek på löpande band”, 
som är gemensamt fokus för reflektionerna. Då undersökningens in-
tresse är själva motståndet i elevernas läsning händer det att samma 
elevs text återfinns under olika teman. Det innebär även att jag valt att 
inte redovisa temana i tabellform, eftersom det är den övergripande 
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bilden som är av intresse, inte frekvensen av de enskilda temana. En 
ytterligare aspekt av betydelse för redovisning av resultatet är att de 
olika temana behandlar förståelse, eller bristande förståelse, av texten 
på olika plan. Som temana visar så handlar det om elevernas olika sätt 
att läsa novellen, men analysen tar även upp effekter av att läsa på 
vissa sätt samt hur elevernas skriftliga reflektioner speglar den kultur 
och ideologi som de för med sig in i sina läsningar av novellen. Det 
finns i temana även aspekter kopplade såväl till den litterära textens 
stil och form som för eleverna främmande motiv och främmande arte-
fakter. Gemensamt är att alla de innehållsliga temana har relevans för 
praktiken, det vill säga hur vi kan tänka kring litteraturundervisningen. 
I citaten av elevtexterna så har jag ändrat allvarligare språkliga fel 
såsom stavfel som hindrar förståelse eller missade mellanslag, i de fall 
jag bedömt att det underlättar för läsaren att ta till sig citaten. Mindre 
språkliga fel som inte hindrar förståelsen av elevcitaten har däremot 
fått vara kvar.  
  

6.1 Tema: Det nya – litteraturen som kunskapskälla 
och fönster mot världen  

Kännetecknande för temat Det nya är att innehållet i elevernas texter 
kopplas antingen till deras egen verklighet/det egna jaget – eller värl-
den omkring dem. Även om deras reflektioner kan ha utgångspunkt i 
den litterära texten lämnar de snart den för att lägga fokus utanför tex-
ten. Elevtexterna som placerats under detta tema betraktar den litterära 
texten främst som ett sätt att lära sig om verkligheten. Gemensamt för 
elevtexterna under temat Det nya är även att eleverna uttrycker att de 
genom novellen har tagit del av någonting som de inte läst, känt till el-
ler funderat över tidigare – kopplat till verkligheten. Kommentarerna 
är uteslutande positiva reaktioner utifrån ett nyttoperspektiv – genom 
läsningen upplever eleverna att de har lärt sig någonting de inte visste 
förut om det land och samhälle som skildras i texten. Av de texter 
skrivna av eleverna som gick i årskurs 1 utgör detta tema det absolut 
största, även om det också är vanligt bland de elever som gick i års-
kurs 2 vid undersökningstillfället. 
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6.1.1 En ny bild av Kenya 

De jag tyckte om med texten var att jag fick en ny bild av Kenya, jag fick en 
ny bild av ett annat klassamhälle och jag tyckte om meningen “Han kände att 
alla i Kenya gjorde samma sak, hungrigt följde politiken, pratade om Premier 
League och drack bort åren” för den gav mig en bild jag inte hade. (Amanda 
åk2) 
 
Det jag först la märkte till var bilden av Kenya, och hur de levde där. I väst-
världen brukar man inte beskriva ett afrikanskt land på det sättet som författa-
ren av denna novell gör. Västvärldens bild av Kenya är att alla exempelvis är 
fattiga att alla kvinnor är hemmafruar, att de flesta av den kenyanska befolk-
ningen sysslar med jordbruksarbete osv. Den bild som västvärlden ger av 
Kenya, eller ett annat land som ses som exotiskt, stämmer alltså inte överens. 
Det man får se i denna novell är att Kenya inte bara består ut av fattiga männi-
skor, utan att det finns en s.k. medelklass, samt att Kenya är uppdelat på olika 
klassamhällen precis som i Sverige. Kvinnor kan utbilda sig och bli fram-
gångsrika som Kungus syster som blev jurist osv. (Johan åk1) 
 

Vid läsningen av novellen upplever eleverna som i Amandas och Jo-
hans exempel att de genom litteraturen har fått en ny bild, inte av litte-
raturen i sig i första hand, utan av världen (jfr Mossberg Schüllerqvist, 
2008; Ulfgard, 2015). Skönlitteraturen blir alltså ett sätt för dem att 
tillägna sig mer kunskap om verkligheten, vilket bland en del elever 
även tolkas som författarens övergripande syfte med texten: ”bud-
skapet med novellen är kanske att västvärlden ska få en verklig bild av 
Kenya och andra afrikanska länder, orientaliska länder” (Ayhem, åk1). 
Ayhem föreställer sig med andra ord att det är en uttalat faktiv läsart 
som efterfrågas, möjligen av författaren, där läsningen har ett praktiskt 
syfte och det huvudsakliga intresset är den information vi kan få ut av 
texten, som om det vore ett läromedel i samhällskunskap eller historia 
vi läste (jfr Steffensen, 1995). Som Langer (2011) påminner oss om så 
försöker vi som läsare att skapa mening med det vi läser – och detta 
meningsskapande bygger på våra förväntningar och erfarenheter. Be-
roende på vad målet med vårt meningsskapande är så gör vi alltså 
detta på olika sätt.34  

Langer (2011) menar att det är sällan vi ändrar vår uppfattning om 
vad en bok handlar om, såvida texten inte förser oss med så pass 

                                                 
34 Att unga läsare läser fiktiva romaner faktivt, som om de vore en explicit avbild av verklig-
heten, eller till och med ”sanna fakta” är dock idag inte ovanligt visar flera undersökningar 
(Steffensen, 2005; Olin-Scheller & Tengberg, 2012, s. 154). Detta ska dock inte förväxlas 
med en dokumentär läsning, då läsaren uppfattar texten som sann från början till slut (Ohlin-
Scheller & Tengberg, 2012). 
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mycket övertygande bevis att vi ändrar uppfattning. Bland de elevtex-
ter som förekommer under temat Det nya står det tydligt att eleverna 
redan före läsningen har förväntningar på hur textens innehåll kommer 
att se ut. Detta ser vi exempel på i texten nedan när eleven, utifrån 
Langers begrepp, utforskar ”horizons of possibilities” och uttrycker en 
positiv förvåning av att genom texten vara tvungen att tänka om:  

Jag har i princip aldrig läst någon afrikansk litteratur förut och det var intres-
sant att få något annat perspektiv än den västerländska nidbilden av Afrika 
som jag stöter på annars. T.ex. hade jag väldigt svårt att föreställa mig ett gym 
med löpmaskiner och aerobicspass, Det stämmer inte alls överens med den 
bild jag har om att Kenya är ett fattigt och primitivt land. (Viktor åk1) 

 
Detta kan även ses som exempel på vad Langer beskriver som att stiga 
ut och tänka över det man vet, där vi kan se att Viktor tar ett steg ut ur 
texten för att reflektera över både innehållet och den egna upplevelsen 
som läsare.  
 Som vi ser i elevtexterna ovan så använder eleverna sig av sin li-
terary transfer-kompetens (Torell, 2002) i läsningen av novellen, det 
vill säga de egna livserfarenheterna skapar mening i texten som exem-
pelvis när Amanda skriver att hon fick ”en ny bild av ett annat klass-
samhälle”. Elevernas reflektioner kan även betraktas utifrån vad Thor-
son (2009) benämner angångsmening.  

[a ngångsmeningen är knappast ett resultat av en reflexmässig tolkning utan 
snarare en produkt av textens faktiska ingrepp i/påverkan på läsarens liv. An-
gången återspeglas i läsarens medvetna reflexioner och ställningstaganden. 
[...] Angångsmening infinner sig när det främmande och andra, som texten ak-
tualiserar, berör mig som gällde det mig själv. (Thorson 2009, s. 233)  
 

Här syftar Thorson som jag tolkar det på en känslomässig läsning som 
samtidigt är reflekterande, där läsaren förhåller sig till sitt eget sätt att 
läsa. Det tangerar även den etiska läsning Hjort efterlyser, där det 
”etiskt läsande subjektet uppmärksammar det främmande, inte för att 
lägga det under sig och assimilera, utan för att sätta sig själv i fråga” 
(Hjort, 2015, s. 95).  

Utan stöd av litteraturundervisningen eller möjlighet att pröva sina 
tankegångar tillsammans med andra som läst samma text blir resulta-
tet dock i denna undersökning att det litterära i texten riskerar att helt 
försvinna. Fokus hamnar på vad texterna betyder utifrån ett bredare 
plan och utifrån läsarens subjektiva perspektiv. Hur texten framställs 
och vilken betydelse detta har för textens mening och läsarens tolk-
ning av den kommer därmed i skymundan (jfr Agrell 2009, s. 21).  
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6.1.2 Författaren som garanti för autenticitet 
Eleverna i undersökningen fick, som nämnts i ett tidigare avsnitt, in-
nan de läste novellen information om att författaren Billy Kahora var 
från Kenya där novellen utspelas. Kahoras ursprung betraktas även 
som en garanti för en skildring av miljö och samhälle som en direkt 
avbild av verkligheten, även av elever som inte har förkunskaper om 
den samhälleliga kontexten i Kenya35:  

Det verkar vara en medel/överklassfamilj som har det bra med pengar i jäm-
fört med många, många andra i Kenya. Det märks på så sätt att författaren bor 
där eftersom de flesta västerländska författare antagligen skulle tänka på slum 
och fattigdom när de tänker på Kenya, inte det liv som beskrivs i novellen. In-
tressant och kul. (Alice åk1) 
 
I alla fall, Kungu verkar komma från en rik familj, och ofta i novellen kom-
mer det information om samhället i Nairobi, till exempel att de rika husen 
kunde jämföras med det nya Nairobi. Att det blivit rikare. Det märks att för-
fattaren själv är från Nairobi då det som skrivs känns mycket trovärdigt. (Sara 
åk2)  

 
Både Alice och Sara i exemplen ovan kopplar samman författarens 
kulturella kontext med den litterära texten och lägger stor vikt vid 
denna, och det är just denna koppling och dess betydelse som får ut-
rymme i deras reflektioner (jfr Cruz, 1997). Magnus Nilsson beskriver 
i Den föreställda mångkulturen (2010) vad han betecknar en identi-
tetspolitisk lässtrategi, som innebär att läsaren fokuserar på författa-
rens ursprung och i det tillskriver texten erfarenhetsbaserade och au-
tentiska skildringar, vilka grundas på författarens föreställda an-
norlunda härkomst (Nilsson, 2010, s. 26). Den identitetspolitiska läs-
strategin ger texten egenskaper som antar en form av exotiserande, 
vilket i sin tur skapar förväntningar som utgår just ifrån att texten även 
kommer att gestalta erfarenheter utifrån denna exotiska identitetsposit-
ion. Texter som läses utifrån en identitetspolitisk lässtrategi utgår även 
ifrån att texten ska spegla biografiska erfarenheter och på så sätt även 
spegla verkligheten (Nilsson, 2010).  

                                                 
35 I undersökningens empiri framkommer det att tre av de medverkande eleverna hade person-
liga erfarenheter av Kenya. Två av dem hade tidigare bott där och en hade flera kenyanska 
vänner och hade rest dit vid något tillfälle. Deras reflektioner är inte redovisade här. Det kan 
givetvis vara så att fler elever har liknande kunskaper eller erfarenheter, men det framkommer 
inte i elevernas skrivna texter.  
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Det går dock inte att betrakta författarens ursprung som garant för 
en form av autenticitet, då det varken är enkelt att definiera vad förfat-
tarens kulturella kontext består av eller vilken eventuell påverkan den 
har på den litterära texten – eftersom detta oundvikligen är en tolk-
ningsfråga (Platen, 2009). Emellertid går det heller inte att undvika att 
reagera på den litterära texten utifrån den egna idiokulturen, det vill 
säga det egna kulturella arvet (Attridge, 2015). Det existerar inte 
någonting som en ”ren” läsning av de ord som står på pappret: även 
om läsaren inte skulle ha någon som helst kunskap om textens ur-
sprung så läser denne litteraturen genom ett raster av den egna person-
liga bakgrunden. Med andra ord kommer läsaren att läsa in ett ur-
sprung för texten och dess skildringar oavsett om detta sker på ett 
medvetet plan eller ej. Verkets kontext är något man tar med sig in i 
läsningen, inte en fristående separat entitet som man har direkt och 
oförmedlad tillgång till och kan välja att ignorera om man så önskar. 
Det är en del av ens mentala värld och en produkt av tidigare läsningar 
och andra erfarenheter (Attridge 2015, s. 210). 

 

6.1.3 Avsaknad av tidigare erfarenheter 
Att elevernas idiokultur eller repertoar inom detta tema inte matchar 
novellens repertoar syns i deras reflektioner (Attridge, 2015; 
McCormick, 1994). Vad som är värt att notera är att elevernas före-
ställningar kring det lästa ofta baseras på vaga föreställningar om vad 
de uppfattat som ”afrikanskt”: 

Berättelsen utspelar sig i Kenya, och när jag började läsa den så kom jag på 
mig själv med att tro att berättelsen utspelade sig i ett omodernt Afrika, där de 
knappt hade elektricitet och levde i olika samhällen eller stammar. Men ju 
längre in i berättelsen jag kom desto fler bevis mot det jag trodde hittade jag. 
Det pratades om infarter, Cartoon Network, gym, demokrati och frisersa-
longer. Sådant som man inte tänker sig när man tänker på ett ”traditionellt” 
Afrikanskt samhälle. (Helena åk1) 
 
Även fast det var en väldigt långsam text var jag alltid intresserad. Texten gav 
en bild av en Afrikansk stad som jag nog aldrig hört om förut. Staden lät väl-
digt mycket som en vanlig stad någonstans i Europa medans huset också var 
intressant att höra om då jag aldrig har hört talas om en svart familj (tror jag) 
äga en större mark land och också ha folk som arbetar åt dem. (Ludvig åk1) 
 

Den bild som målas upp utifrån elevernas (tidigare) föreställningar 
kan ses som exempel på hur den icke-västerländska andre har konstru-
erats som kontrast till det dominanta västerländska subjektet (Loomba, 
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2005b; Spivak, 1985). Elevernas reaktioner har även flera berörings-
punkter med vad Lars Wendelius, i en undersökning av svensk medias 
reception av så kallad immigrant- och minoritetslitteratur, benämner 
exotisk synpunkt. En exotisk synpunkt innebär att mottagarens intresse 
för skönlitteraturen ligger specifikt i det främmande i sig. Det är med 
andra ord det kulturella och geografiska avståndet som tilldrar sig lä-
sarens intresse och görs till huvudsakligt föremål för reflektion, medan 
andra delar av litteraturen inte behandlas (Wendelius, 2002, s.41). En 
tolkning skulle därmed kunna vara att landet eller kulturen genom no-
vellen blir levandegjord för eleverna och att de känslor detta väcker är 
vad de följaktligen lägger märke till i novellen och skriver om (jfr 
Wendelius, 2002). Man skulle även kunna dra slutsatsen genom de 
ledtrådar som eleverna i undersökningen själva ger och som illustreras 
i exemplet ovan: avsaknaden av erfarenhet av afrikansk litteratur i 
kombination med bristande faktakunskaper om samhälle, miljö och 
kultur skapar för eleverna svårigheter att leva sig in i litteraturen. Lik-
nande tankegångar hittar vi hos Baek och Kim (2016, s. 529) som me-
nar att upplevelsen av originalitet eller någonting nytt kan trigga igång 
mottagarens nyfikenhet eller intresse, vilket i sin tur leder till att ett 
estetiskt verk uppfattas som mer behagligt eller njutbart.36 

Här leder tankarna även in på Saids (1978) teorier kring oriental-
ism, där exotiserande av den andre kopplas till ett upphöjande av den 
främmande estetiken. Ser man till elevtexterna under detta tema är 
första tanken möjligen att deras reaktioner är det omvända till exotise-
ring då den kulturella kontext de möter i novellen inte passar in i bil-
den av Kenya som ”slum” och ”hyddor”. Jag tror dock att det här 
finns ett samband. I båda fallen är det annanheten, det annorlunda, 
som fångar elevernas uppmärksamhet och blir fokus för deras reflekt-
ioner. Deras uttryck av förvåning samt reflektioner över den egna 
världsbilden avslöjar även att bilden av den andre, i detta fall skild-
ringen av karaktärer i en övre medelklasskontext och det kenyanska 
moderna samhället, bygger på alteritet. För eleverna avviker karaktä-
rerna från normen just på grund av textens ursprung: det afrikanska 
kan inte vara det samma. 

                                                 
36 En ytterligare förklaring ligger möjligen, som flera av eleverna i undersökningen påpekar, i 
de bilder som vi ser genom media, som lever på nyheter om katastrofer och krig. Som Richard 
Dowden påpekar så ignoreras det vardagliga i Afrika, precis som i Asien eller Latinamerika: 
”Det är inte alla afrikaner som slåss eller svälter. Miljontals har aldrig upplevt hunger eller 
krig och lever vanliga fredliga liv. Men det ger inga rubriker” (Dowden, 2010, s.4). Afrika har 
över 2000 språk och kulturer men det vet vi väldigt lite om i västvärlden. 
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Johansson menar att oavsett vilken syn på och syfte med litteratur-
undervisningen läraren har är det viktigt att ta hänsyn till kontexten 
och se ”vad socialisationen gör för förståelsen av skönlitterära texter 
och i förlängningen av texter i allmänhet. Viktigt är således också om 
en viss inriktning på litteraturundervisningen leder till att begränsa 
istället för att förbättra förståelsen” (Johansson, 2015, s. 215). Läs-
ningen får å ena inte stanna vid ett konstaterande att ”detta var något 
nytt”, å andra sidan kan just ett sådant konstaterande vara en öppning 
för att utveckla och komma vidare med läsningen: ”It is essential for 
the reader to be aware that he or she is reading a work from a different 
culture or identity than his or her own, in order for the reading to re-
present an interaction of peoples and cultures that will propel readers 
into a forward thinking, progressive mindset ” (McFarland, 2008, s. 
26).  

6.1.4 Läsa skönlitteratur för att lära 
Eleverna under detta tema skriver undantagslöst fram att det faktum 
att de har fått en ny bild av och därmed nya kunskaper om Kenya är 
positivt och dessutom tillför dem någonting på en personlig nivå. 
Detta innebär dock inte att eleverna nödvändigtvis betraktar novellen i 
egenskap av litterärt verk som ”bra” eller intresseväckande litteratur:  

Det är så klart intressant att läsa och få en sann uppfattning hur det är utanför 
Europa, och inte bara läsa om hur Europa uppfattar omvärlden. Så på så sätt är 
det ju jättebra att läsa litteratur som kommer utifrån. Men samtidigt tycker inte 
jag att den här texten berörde mig alls. (Nadja åk1)  
 
Trots att jag inte tycker att den här texten var så bra, det är inget jag skulle 
välja att läsa, är det intressant att ha läst den. (Cecilia åk1) 
 

Den engagerade eller estetiska läsningen lyser i Nadjas och Cecilias 
fall med sin frånvaro. Läsningens värde ligger med andra ord, hos en 
stor andel av de i undersökningen medverkande eleverna, inte i 
läsupplevelsen som konst, utan snarare som en form av sakprosa. De 
ser alltså ett didaktiskt-uppbyggligt syfte med läsningen (jfr Agrell, 
2007).  

Elevtexterna under detta tema utgår följaktligen ifrån att den skön-
litterära texten gestaltar en verklighet och att denna verklighet genom 
novellen blir levandegjord för läsaren. Oliver (åk1) uttrycker detta 
som att hans ”bild av Afrika är ju inte att man är medelklass och där-
för tror jag direkt att dom bor i någon hydda och att tex gymmet är 
väldigt risigt/fallfärdigt”. En liknande förvåning uttrycks i många av 
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elevtexterna och samma elever uttrycker ofta alltså även en explicit 
uppskattning över att litteraturen ger dem ett nytt sätt att betrakta 
verkligheten och visar medvetenhet av olika grad kring den egna po-
sitionen: 

 
Något jag lägger märke till när jag läser novellen och något jag skäms något 
extremt för är min förutfattade bild av Afrika, som trots att jag vet att det finns 
enorma klasskillnader och en del av Afrikas befolkning har nog med pengar 
blir jag förvånad över att de pratar om flera bilar och hus. (Malin åk1) 
 
Familjen i novellen verkade ha det ganska gott ställt och man kan märka hur 
jag och de flesta andra lärt oss att det ser ut på andra sätt i Kenya, att alla 
skulle vara jättefattiga och svälta. Därför blir texten bra då den lyften fram en 
annan bild av Kenya. Jag tror att noveller eller texter som lyfter fram en annan 
bild än den steriotypiska [sic] västvärdsbilden och folk är väldigt bra. (Tora 
åk1) 
 

 
Novellen har hos eleverna i exemplen ovan satt igång tankeproces-
serna, men det är här tydligt att det snarast är de egna reaktionerna och 
känslorna som de reflekterar över (jfr Iser, 1978, s. 128). Elevernas re-
aktioner på novellen visar följaktligen på ett metaperspektiv vad gäller 
de egna tankeprocesserna, i relation till såväl det lästa som till den 
omgivande verkligheten (jfr Tengberg, 2011). Vi ser dessutom hos 
många elever en explicit emotionell reaktion som kopplas ihop med 
det metaperspektiv som väcks i samband med läsningen, där eleven 
”stiger ut ur och objektifierar upplevelsen” (Langer, 2011).  

  
Sedan kan man ju diskutera om det var förvånande att denna skildring av 
Kenya handlade om en välbärgad familj. I Sverige matas vi med bilder av det 
fattiga ”landet Afrika” och har därför svårt att förstå att det också finns många 
rika. Jag tänkte mest att det var trevligt att vi skulle slippa läsa om fattiga 
flickor på landsbygden som blir våldtagna och svälter ihjäl, vilket känns som 
den vanligaste ”afrikaskildringen” som jag fått ta del av i skolan. (Ilana åk1) 
 

Eleverna utgår i sina reflektioner ifrån den litterära texten, men tolk-
ningen konkretiseras i ett konstaterande av att den bild av Kenya som 
skildras i texten inte stämmer överens med deras tidigare referensra-
mar (Iser, 1978; Langer, 2011). Ett annat sätt att utrycka det är att ele-
vernas allmänna repertoar inte matchar textens allmänna repertoar, vil-
ket får dem att reagera och dessutom fundera över sin egen reaktion på 
texten (McCormick, 1994). Det är svårt att svara på frågan om elever-
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nas reflektioner bottnar i att de genom novellen har fått helt nya insik-
ter, eller om novellen bekräftar en redan existerande kritik som ele-
verna för med sig in i läsningen. Men för elevtexterna inom detta tema 
är fokus på denna ”nya bild av Kenya” också vad som ger den skönlit-
terära texten dess signifikans när de tillämpar textens mening på sin 
egen situation eller samtid (Iser, 1978, s. 151).  

Elevernas fokus på ett nyttoperspektiv kan möjligen delvis förklaras 
av det faktum att de skriver sina reflektioner inom en skoldiskurs. 
Även om de före undersökningen blivit informerade om att deras 
skriftliga reflektioner enbart kommer att läsas av mig, och inte deras 
betygssättande lärare, så kan det sammanhang de befinner sig i tänkas 
reflekteras i deras texter. Mina egna erfarenheter som lärare är också 
att elever upplever att den litteratur de läser i skolan, åtminstone under 
grundskoleåren, ofta väljs med målsättningen att eleverna ska läsa det 
de läser för att de ska lära sig något specifikt, oftast i moraliskt upp-
byggligt eller uppfostrande syfte. Frågor som ’Vad är textens bud-
skap?’ och ’Vad vill författaren säga?’ är dessutom frekvent förekom-
mande i litteraturundervisningen. Dock kan ett allt för stort fokus på 
dessa frågor förstärka en litteratursyn där syftet med läsningen är utta-
lat didaktiskt (Bäckman, 2002). Tanken att eleverna föreställer sig att 
de, även vid detta specifika tillfälle, ska läsa och skriva utifrån ett 
syfte som ligger utanför texten som estetiskt verk, känns därmed som 
en möjlig hypotes.  

Men – undervisningens uppgift måste vara att problematisera relat-
ionen mellan fiktion och fakta, annars riskerar läsningen att leda ut 
från texten, istället för tillbaka in i den (Olin-Scheller, 2006). Att be-
trakta litteraturen som bärare av sanning kan, som Margareta Persson 
påpekar, även leda till förenklade slutsatser som hindrar djupare re-
flektioner kring det lästa: 

 
Det som direkt och uppenbart för alla står på en boksida har helt enkelt ingen 
påståendekaraktär i en roman. Ändå är litteraturen full att satser som formellt 
ser ut som påståendesatser men inte är det. /…/ Men skulle man inte kunna 
hitta sanningar av påståendekaraktär i litterära verks tematik? Flera problem 
är förknippade med detta. Försöker man omsätta eller sammanfatta litterära 
verks budskap eller tematik i en enstaka fras, som någon form av proposition-
ell sanning, handlar det dels om en tolkningsakt, dels blir ”sanningen” vanli-
gen banal. (Persson, 2007, s. 104) 
 

Som Ulfgard (2015) visat är det vanligt förkommande att syftet med 
läsning i undervisning förläggs utanför den litterära texten (jfr 2.3) 
och att skönlitteraturen blir ett komplement i undervisningen som 
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knyts till utvecklingen av faktakunskaper i allmänhet, i synnerhet 
inom områden som ”samhällsförståelse”, ”andra kulturer”, ”kunskap 
om etik och moral” och ”omvärldskunskap” (Ulfgard, 2015, s. 75). 
Här framställs, menar Ulfgard, ”en kunskapssyn som bortser från att 
skönlitteraturen till sitt väsen är fiktion, det vill säga en gestaltad och 
skapad verklighet där anspråk på korrekt faktaförmedling har under-
ordnad betydelse eller ingen betydelse alls” (Ulfgard, 2015, s. 75). Ut-
ifrån Perssons (2007) och Ulfgards (2015) resonemang bör ett syfte 
med läsning som utgår från att öka omvärldskunskaper eller förståelse 
för den andre problematiseras. I elevtexterna i denna undersökning ser 
vi ett resultat som pekar på en till viss del reflekterande läsning, men 
där en djupare förståelse av texten kommer i skymundan – och där 
slutsatser utifrån läsningen dessutom generaliseras till att gälla 
”Kenya”, ”Afrika” eller helt enkelt det som ”inte är västerländskt”. 
Utifrån denna undersökning ser vi med andra ord ett behov, menar 
jag, att lyfta fram sambanden mellan praktik och diskurs – det vill 
säga den handling som undervisningspraktiken utgörs av och det inne-
håll eller diskurser som hänger samman med dessa.  

Det är därför relevant att se även till sambandet mellan styrdoku-
menten och litteraturundervisning eftersom styrdokumentens utform-
ning är vad som i slutändan påverkar skolans diskurs kring undervis-
ningen. Diskurserna reflekterar i sin tur värderingar och ideologiska 
perspektiv och speglas genom exempelvis individer och aktörer, det 
vill säga i detta fall elevernas svensklärare (Fairclough, 2003). Ser vi 
ett par år tillbaka i tiden så fastslog grundskolans kursplan att: ”Skön-
litteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under 
olika tider och i olika länder” (min kursivering, Lpo 94). Detta, menar 
Torell (2010, s. 42) tyder på en otillräcklig didaktisk medvetenhet och 
till och med en uppmaning till att bortse från fiktionens distans till 
verkligheten, för att istället hämta direktinformation om verkligheten 
ur litterära texter. Utifrån detta synsätt på läsning av skönlitteratur ris-
kerade grundskolans tidigare kursplan att direkt medverka till literary 
transfer-blockeringar, där elevernas subjektiva verklighet tar överhan-
den över textvärlden (jfr Torell, 2002). I den nuvarande kursplanen är 
skönlitteraturens roll omformulerad:  

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från 
olika tider och skilda delar av världen /…/ I mötet med olika typer av texter, 
scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att 
utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. (Lgr 
11) 
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Det tidigare explicit uttalade likställandet mellan text och verklighet är 
här borttagen och ersatt med formuleringen att eleverna ”i mötet” med 
texten ska utveckla ”den egna identiteten och sin förståelse för om-
världen”. Liknande formuleringar finner vi i beskrivningen av svensk-
ämnet för gymnasieskolan där eleven ”med hjälp av skönlitteratur, 
texter av olika slag och olika typer av medier lär [hon] känna sin om-
värld, sina medmänniskor och sig själv”. I syftesbeskrivningen ser vi 
att: 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 
skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa 
till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, 
tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt 
och öppna för nya perspektiv. (Gy11) 
 
 

Fokus i formuleringarna ligger med andra ord på eleven som subjekt 
samt omvärlden, snarare än texten som estetiskt verk. Det behöver inte 
i sig utgöra någon problematik, men det krävs en medvetenhet om i 
vilket syfte litteraturundervisningen utformas och vilken typ av stött-
ning eleverna behöver för att utveckla de förmågor och kunskaper som 
är tänkta. 
 

6.1.5 En kritisk läsning av världen 
Novellen såväl som de läsande eleverna betraktas utifrån denna under-
sökning som ideologiskt situerade och vad läsaren ser i texten beror 
delvis på hur hen är positionerad i nuet (McCormick, 1994, s. 69). En 
elev som är politiskt engagerad och intresserad av strukturella sam-
hällsfrågor har troligtvis närmare till att se just detta i litterära texter, 
än en elev som inte är påläst kring dessa frågor eller har något person-
ligt intresse av sådana ämnen, vilket givetvis påverkar utfallet av 
denna undersökning. I de elevtexter som ryms inom temat Det nya 
syns flera exempel på vad som kan beskrivas som början på en kritisk 
läsning, när elevernas texter visar på en medvetenhet om makt, struk-
turer och ojämlikheter. Elevernas reflektioner kring novellen formule-
ras i flera fall som en strukturell kritik gentemot västvärldens bild av 
Kenya, i ett konstaterande av att landet (trots allt) inte är så exotiskt, 
eller i ett ifrågasättande av mediala skildringar. Den kritiska förståel-
sen gäller den egna identitetspositionen såväl som på vilket sätt den 



 85 

litterära texten kan påverka elevernas syn på den andre, eller omvärl-
den. Ett tydligt exempel ser vi i Hildas text som citerades inlednings-
vis (se kapitel 1):  

Jag har aldrig läst litteratur från något Afrikanskt land så det var först svårt att 
placera sig i Afrika men efter ett tag vande jag mig och kunde se platserna 
framför mig. Det tyckte jag var intressant men också lite jobbigt. Att jag är så 
fast i den västerländska världen att jag inte ens kunde se platsen framför mig 
utan letade efter den i mitt huvud innan jag riktigt kunde föreställa mig hur det 
såg ut. Jag vet inte om det bara var jag som hade det här problemet men om 
det skulle vara så att andra också har det så är det väldigt tråkigt. Att vi inte 
har tillräckligt stor bild av afrikansk litteratur att kunna sätta oss in i bilden av 
omgivningen på samma sätt som i den västerländska litteraturen vi läser. Jag 
tror det kan vara ett problem som fler känner. Att jag vill tänka på mig själv 
som fördomsfri men ändå har jag svårt att se bokens landskap och människor 
framför mig. Jag önskar att det inte vore så. Men efter att jag läst mer från Af-
rika skulle jag kanske kunna ändra på det, jag hoppas i alla fall det. Jag tyckte 
annars att boken gav en mycket fin bild av Afrika. Det var inte för fint men 
inte heller för hemskt. (Hilda åk2) 
 
 

Hilda liksom Helena i exemplet nedan visar en vilja till förändring, 
vilken har sin utgångspunkt i deras läsning av novellen. Yoon (2016, 
s. 50) menar att multikulturell och internationell litteratur/världslittera-
tur kan vara särskilt användbar när syftet är att utveckla elevers för-
måga att analysera ur ett kritiskt literacysperspektiv, men att detta inte 
görs i någon större utsträckning.  

Att behärska en kritisk literacy skulle kunna beskrivas som att ha 
förmågan att använda språket på ett sätt som ifrågasätter den sociala 
konstruktionen av det egna jaget, vilket elevtexterna nedan visar ex-
empel på:  

 
Detta beror på att européernas bild av Orienten och Afrika är exotifierad, man 
har vissa tankar om hur du tror att någonting är så därför försöker man hela ti-
den hitta bevis för det som man tror. Men genom att läsa icke västerländsk lit-
teratur så tror jag att vi kan jobba mot en förändring inom generalisering och 
orientalism. (Helena åk1) 
 
Något jag lägger märke till när jag läser novellen och något jag skäms något 
extremt mycket för är min förutfattade bild av Afrika, som trots att jag vet att 
det finns enorma klasskillnader och en del av Afrikas befolkning har nog med 
pengar blir jag förvånad över att de pratar om flera bilar och hus. (Lisen åk1) 
 
 
Novellen handlar mycket om den övre medelklassen i Afrika, en grupp som 
får väldigt lite fokus i vår bild av Afrika. Västvärldens bild av Afrika domine-
ras av den urbana arbetarklassen eller det ”ociviliserade” stammarna. Denna 
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bild är exotifierad och ger en felaktig bild av Afrika, västvärldens bild av Af-
rika betonar inte likheterna som är många och påtagliga, utan olikheterna, 
denna bild skapar avstånd mellan människor. (Peter åk 1) 
 

Shor (1999, s. 2) menar att: ”When we are critically literate, we exam-
ine our ongoing development, to reveal the subjective positions from 
which we make sense of the world and act in it”. Flera elever i under-
sökningen noterar de uttryck för ojämlikhet som uttrycks i novellen 
och reflekterar kring vad detta säger om maktstrukturer i texten såväl 
som omvärlden utifrån de egna erfarenheterna (jfr Luke & Freebody, 
1999):  
 

 

”Flickorna som blev överförtjusta när de hörde att han var en Kamande från 
Red Hill" visar hur klasskillnaderna måste vara tydliga. Även om det finns 
klasskillnader i min miljö där jag rör mig så känns det inte som att någon 
skulle bli överförtjust över en person för att höra att hen kom från ett visst om-
råde med ett visst namn. (Mimmi åk 1) 
 
 
Något annat som texten också rör är klasskillnader. Kungu är från en mycket 
välställd familj och har gott om pengar. Som läsare är jag inte speciellt insatt i 
kenyansk politik men förstår ändå att det finns stora klasskillnader och proble-
matik kring dessa. (Sofie åk1) 
 

 
Ett kritiskt perspektiv, som vi ser antydas här, erkänner och bekräftar 
att vår värld – politiskt, geografiskt och socialt – inte är en neutral 
plats eller representerar ett naturligt tillstånd (Janks, 2013, s. 227). 
Världen vi lever i formas och påverkas av mänskliga val, vilket även 
möjliggör förändring. Förmågan att problematisera såväl det skrivna 
ordet som världen kan således även leda till utveckling, vilket är en 
aspekt som inte bör glömmas i litteraturundervisningen.  

6.2 Tema: Det familjära – litteraturen som igenkänning 
och spegling  

De elevtexter som placerats under temat Det familjära är de vars inne-
håll fokuserar på igenkänning. Här ser vi igenkänning av två olika 
slag: dels de elever som tycks fastna för en del eller detalj av texten 
som de kan relatera till sina egna erfarenheter och liv, som exempelvis 
träning, viktnedgång och psykisk ohälsa – och dels de som tar ett 
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större grepp om texten och lyfter vad de tolkar som teman och det all-
mänmänskliga i litteraturen. I båda fallen rör det sig om en form av 
identifikation med novellen eller delar av den litterära texten där det 
familjära och igenkänningsbara ligger i fokus för reflektionerna.  

 

6.2.1 Det erfarenhetsmässiga 
Att läsa novellen utifrån de egna subjektiva erfarenheterna är ett van-
ligt angreppssätt utifrån elevtexterna i denna undersökning. Detta re-
sultat är inte så förvånande, då flera tidigare receptionsstudier visat på 
samma tendenser (jfr Agrell, 2009; Johansson, 2015; Tengberg, 2011). 
Det är nog få idag som skulle förneka vikten, i ett litteraturdidaktiskt 
sammanhang, av att eleven berörs av texten på ett individuellt plan 
(jfr. Olin-Scheller, 2006; Årheim, 2007; Asplund, 2010). Men när de 
känslor som väcks genom litteraturen främst handlar om igenkänning, 
riskerar läsningen att stanna vid att enbart bekräfta läsarens bild av sig 
själv (Bergenmar, 2011).    

I denna undersökning kan man se att eleverna utifrån textens ap-
pellstruktur tenderar att subjektivt övertolka aspekter av novellen, när 
de lägger in privata associationer och vidareskrivningar i det lästa 
(Agrell, 2009, s. 21). Inte sällan tillkommer känslomässiga kommenta-
rer. Eleverna kan också uppröras av vad de upplever som normer i 
texten som de tar avstånd ifrån eller uttrycka empati med karaktärer 
utifrån de egna erfarenheterna. I vissa fall är det också tydligt att re-
flektionerna inte alltid har någon större bäring i den litterära texten, 
utan eleverna har utifrån någon mindre detalj eller mening associerat 
och även dragit slutsatser kring novellen, utan att ge belägg för det.  

Ett exempel på ett motiv som väckt elevernas intresse är psykisk 
ohälsa, som i novellen spelar en stor roll då texten gestaltar huvudper-
sonen Maxwell Kungus väg ut ur en depression. I novellens inledning 
får läsaren ledtrådar om Kungus psykiska mående:  

Exakt tre månader innan Maxwell Kungu Kamade förälskade sig i flickan i 
speglarna vaknade han en sen eftermiddag i Limuru upp ur månader av lång 
sömn och bestämde sig för att han aldrig mer ville träffa sina närmaste släk-
tingar Det var under de uteblivna långa regnen 2005 och han hade tillbringat 
de senaste sex månaderna med att ligga i sin säng /…/ Pillerburkar i glas och 
plast låg utströdda överallt på golvet och rullade undan för hans hasande föt-
ter, som rymde de en glimt av hans liv i hela dess sönderfall. (Kahora, 2010, s. 
8) 
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Att skildringen av psykisk ohälsa kan väcka många tankar hos ele-
verna skulle kunna förklaras med att det är ett ämne som ligger nära 
många unga människors egna liv när de själva eller människor om-
kring dem bär på personliga erfarenheter av området (Molloy, 2007). 
Novellens motiv vägen ut ur depression har alltså fångat många ele-
vers uppmärksamhet, men merparten av dem använder texten enbart 
som avstamp för reflektioner kring de egna erfarenheterna. Teoretiskt 
så skulle igenkänningen i motivet kunna fungera som en inledning till 
en fördjupad läsning av texten, men eleverna i nedanstående exempel 
hamnar snart i världen utanför texten. 

I texten beskriver Billy Kahora också att Kungu har melankoli, och i hans 
mammas ögon ”var det en svaghet som hon klandrade sig själv för att inte ha 
kvävt i dess linda när Kungu hade börjat klänga henne i kjolarna som barn” 
och det är något som jag skulle kunna identifiera mig i att folk omkring en 
klandrar sig själva när det är jag som får diagnosen och inte dom, att de 
kanske till och med mår sämre över det än vad jag gör. (Elsa åk1) 
 
En annan sak som jag reagerade på det var att mamman kände att det var hen-
nes fel att han blev deprimerad och att hon borde kvävt den. Hon såg hans me-
lankoli som ett tecken på svaghet och så borde det inte vara. Jag tycker dock 
att man kan se just denna attityd i samhället idag. Det här att man hela tiden 
ska vara stark och att det är en svaghet att visa känslor. Det behöver inte 
handla om depressioner utan om sorg, ilska och andra negativa känslor som vi 
alla ändå bär på med jämna mellanrum. Att det har blivit tabubelagt och något 
som man helst ska förtränga. Saken är ju den att det inte är onormalt på något 
sätt att vara ledsen, arg, besviken och förtvivlad ibland och att det är okej att 
känna så. (Elin åk 2) 
 

I såväl Elsas som Elins texter utgår reflektionerna ifrån novellen, men 
övergår snart till berättelser om deras egna personliga erfarenheter. I 
Elins text resonerar hon om verkliga problem i samtiden, det vill säga 
synen på att visa känslor och visa sig stark. Men detta har inte någon 
större bäring i den litterära texten. Martin, i exemplet nedan, nämner 
över huvud taget inte den litterära texten, som här har fungerat som en 
igångsättare för ett resonemang om depression: 

 
Om man är deprimerad, vill man inte interagera med andra människor. Man 
känner sig ensam. Om det då inte finns någon i närheten som inte gör något åt 
detta kan det leda till att personen med depressioner till slut kan drabbas av 
social fobi. En bieffekt av att man inte träffar människor. Till slut glömmer 
man bort hur man ska vara kring andra människor. Jag pratar från personlig 
erfarenhet då jag känner minst två personer som efter depressioner eller drog-
missbruk har agerat precis på det här sättet. När man inte vet hur man ska vara 
kring andra människor, och glömmer hur man utför sociala interaktioner så är 
det självklart att man fortsätter att undvika det. Jag skulle inte för mitt liv vilja 
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spela piano framför en publik när jag inte ens vet hur man tar ett C-moll. 
(Martin åk2) 
 

Det vi ser exempel på är literary transfer-blockering där de skriftliga 
reflektionerna blir en redogörelse av de egna erfarenheterna eller en 
diskussion om psykisk ohälsa i allmänhet och därmed ställer sig i 
vägen för en mer litterär läsning av novellen (Torell, 2002, 2011).  

Att tala om egna åsikter och erfarenheter snarare än den litterära 
texten kan vara en medveten strategi om man som läsare inte har för-
stått texten (Johansson, 2015, s. 108). Men det kan även vara ett sätt 
att ta sig an litteraturen som övats in inom ramarna för svenskunder-
visningen, då sökandet efter igenkänning ofta används som en väg in i 
den litterära texten (jfr Molloy, 2009; Tengberg, 2011).   

En ytterligare aspekt av novellen som fångat många elevers intresse 
är kontakten mellan huvudpersonen Maxwell Kungu och den kvinna, i 
texten kallad ”flickan”, som arbetar i frisersalongen som delar lokal 
med det gym där Kungu börjar träna. I novellen ser Maxwell, som hit-
tills i texten har levt i princip isolerad från mänsklig kontakt, flickan i 
de speglar som täcker frisörsalongens ena vägg: 

När Kungu tittade upp /…/ och såg in i frisersalongens spegel genom en glas-
vägg, såg han flickan i hörnet stirra på honom med en tom, oförskämd blick. 
Hon höll på att schamponera en kund. Han höll upp handen, tvekande, som 
för att vinka, och med bara en antydan till hånleende, han var inte ens säker på 
om det hänt, avfärdade hon honom. Kungu kände en skarp smärta i tinning-
arna. Efter det kom han till gymmet varje dag. (Kahora, 2006/2010, s.18) 
 

Min personliga tolkning av denna passage är att Maxwell Kungu, del-
vis på grund av ett nyvaknat intresse för flickan i speglarna, börjar be-
söka gymmet regelbundet och springa på löpband. Parallellt med att 
hans fysiska form förbättras ökar även hans kontaktytor med omvärl-
den och hans psykiska mående verkar förändras till det bättre. Novel-
len slutar sedan med att flickan, Kaume, vänder sig mot Kungu och 
för första gången presenterar sig själv vid namn (se 5.2.2 för en mer 
ingående analys). Skildringen av relationen mellan Maxwell Kungu 
och flickan har fångat många elevers intresse – men deras funderingar 
är övervägande reaktioner på vad eleverna upplever som kropps- och 
skönhetsideal som de menar skrivs fram i novellen: 

Jag märkte även massa normer och ideal i novellen. Att tjejen inte lade märke 
till honom förens han hade blivit smal och mer vältränad, hur det präglas av 
kroppsideal som finns överallt i samhället. Sen även att han var sjuk och gick 
på mediciner, men blev utstött och blev sämre behandlad av sin familj eller att 
han inte såg ha förmågan att kunna ta hand om sig själv. (Beata åk1) 
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Något annat som jag la märke till är uppfattningen av den s.k. ”ideala” krop-
pen. När Kungu upptäcker gymmet och flickan, börjar han träna för att kunna 
se henne, visserligen tänker han inte förändra sin kropp för hennes skull, utan 
han tränar bara för att kunna iaktta henne. Men hon däremot gillar inte ”feta” 
män. Det får man veta när de sitter i bastun senare och det beskrivs att hon blir 
äcklad av de ”feta” männen som sitter i bastun. Hon lägger dessutom inte 
märkte till Kungu förrän han börjar träna, och börjar inte prata med Kungu 
förrän han blivit smalare. Att detta finns med i novellen visar också att Kenya 
är ett land precis som vilket land som helst, alla är inte smala och spinkiga 
bara för att det är i Kenya, dessutom visar detta att det finns normer och sam-
hällskrav även i Kenya. Detta är saker som vi i västvärlden inte tror finns i 
länder som Kenya. (Anja åk1). 
 
Men när han till exempel befinner sig på ett gym ser jag bilder av gymmet där 
jag går och tränar i huvudet. Trots att jag är övertygad om att de båda plat-
serna inte liknar varandra särskilt mycket. Men “gym” är bekant och då relate-
rar jag det till någonting jag känner till. Av samma anledning blir texten också 
intressantare i slutet, för jag kan relatera till kärlek, eller vad jag nu ska kalla 
det, intresse för en annan människa… (Cilla åk1) 
 
”Han hatade henne?” Varför skulle han vilja vara ihop med en sådan fetfo-
bisk tjej? (Gunnar åk1) 

 
Vad vi ser i exemplen ovan är elevernas kulturella repertoar som på-
verkar deras läsning av texten (McCormick, 1994). För de elever som 
medverkade i undersökningen var medvetenhet om kroppsideal och 
samhällets påverkan på den egna identitetsuppfattningen ständigt ak-
tuella och hett debatterade ämnen, enligt deras lärare. Diskussioner 
kring genus var frekventa i klassrummet och intresset för frågor kopp-
lade till området var stort i elevgruppen. I elevtexterna syns spän-
ningar mellan textens generella repertoar och elevernas, det vill säga 
eleverna reagerar negativt över de normer som de upplever att texten 
visar upp (McCormick, 1994, s.88). För eleverna ovan är de egna per-
spektiven på livet någonting naturligt eftersom det är en del av deras 
ideologi – och andra alternativa synsätt framstår i detta som margi-
nella eller till och med otänkbara (McCormick, 1994, s. 74). I flera fall 
går det att se att eleverna då inte kommer längre i sina läsningar, de 
stannar så att säga upp i den spänning som uppstått. Det kan även 
hända att de tar avstånd från texten på grund av de normer de upplever 
i den. Här blir det återigen tydligt att dessa elever hade behövt stöd ge-
nom undervisningen, exempelvis i samtal med andra, för att komma 
vidare i sina läsningar och reflektera över de egna normerna i relation 
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till texten (jfr Johansson, 2015). 37 En effekt av den enskilda läsningen 
är att spänningar mellan läsarens och textens repertoarer blir så stora 
att de tenderar att ta över (McCormick, 1994): 

 
En norm som jag känner igen är normen att man ska vara smal. Det känns 
som han använder träningen för att Kaume ska gilla honom och han blir näs-
tan besatt. Efter ett tag tenderar kalorierna att bli det viktigaste och när han av-
står från ölen och uppfattar att hon bekräftar det som bra blir han ännu mer ex-
trem. Det blir som att han tror att ända sättet som hon kan gilla honom på är 
om han blir smal. Jag uppfattar det som så att han har ganska dålig självkänsla 
och kanske hör det ihop med hans tidigare depressioner och att hans familj 
inte tagit honom på allvar. För i början känns det nämligen som att han upp-
fattar att hans familj ser honom som en belastning och även om de är glada för 
hans skull att han vill upp på bena igen finns en stark skepsis, speciellt från 
syskonen. (Amanda åk1) 
 

I Amandas text ser vi att hon försöker att förstå karaktären Maxwell 
Kungu genom sitt resonemang kring karaktärernas handlingar. Ett ex-
empel är reflektionerna kring ”normen att vara smal” där hon fyller 
tomrummen i texten med förklaringar om kroppsideal och förvänt-
ningar (Iser, 1978). Men uppfattningen om den andre inkluderar alltid, 
utifrån Levinas (1961), en konstruerad likhet där det egna jaget står 
som utgångspunkt. Vi tenderar alltid, menar han, att konstruera bilder 
av andra utifrån vår egen självbild, vilket i Amandas exempel riskerar 
att leda ut från texten i stället för in i den.  

Det går inte utifrån denna undersökning att svara på vilka erfaren-
heter av litteraturundervisning eleverna i årskurs 1 hade med sig från 
grundskolan, men ett alltför stort fokus i undervisningen på att skapa 
personliga kopplingar mellan läsare och karaktärer kan innebära be-
gränsningar för elevernas läsningar (Beach et. al., 2008, s. 68). Under-
sökningar visar att lärare genom att definiera likheter vad gäller exem-
pelvis klass, genus eller etnicitet har utgått ifrån antagandet att elever 
på detta sätt kan identifiera sig med eller känna empati för de litterära 
karaktärerna (Beach, 2008, Choo, 2011). Detta inkluderar även en 

                                                 
37 Flera undersökningar visar att kännetecknande drag för litteraturundervisningen i Sverige är 
en klar dominans av ostrukturerad upplevelseläsning av ”bänkböcker” och ”recensionsskri-
vande” där en mer reflekterad litteraturpedagogisk hållning är sällsynta undantag (Ewald 
2007; Knutas 2008; Schmidl 2008). Catarina Schmidt (2013) visar i sin avhandling att elever 
sällan får möjlighet att inom ramen för litteraturundervisningen diskutera sina tolkningar eller 
kritiskt granska texter tillsammans med andra, vilket är en viktig del i att skapa förståelse och 
intresse för texten. Att bygga undervisningen på dialog ger möjlighet för att skapa förståelse 
för olikheter och ge plats för flera olika röster och idéer (Dysthe, 1996). 
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process där eleverna gör en syntes mellan den egna identiteten och 
den andres identitet, i syfte att öka förståelse och tolerans.  

Med detta synsätt riskerar dock texter att dekontextualiseras, det 
vill säga att de fråntas sitt ursprung såväl som sammanhang för att pla-
ceras i läsarens subjektiva kontext. Tittar vi enbart på likheter riskerar 
vi att ignorera de drag som är distinkta för den litterära textens kultur. 
Här finns det skäl till att fundera ett extra varv kring litteraturunder-
visning som är starkt grundad i elevernas egna erfarenhetsvärldar, då 
en teori som lägger allt intresse och all mening i läsarens subjektiva 
reception, kan leda till allt för många luckor i tolkningen av texten. 
Läsaren är då överallt och kontexten och texten ingenstans. Med en 
allt för läsarcentrerad teori blir allt vi förstår av texten oss själva, eller 
med ett annat sätt att uttrycka det, ”the way we understand is by ma-
king the artwork like us” (Dasenbrock, 1992, s. 38).  
 Den läsarcentrerade läsningen har emellertid fått genomslagskraft. 
Dahl (2015) visar att de läromedel i svenskämnet för högskoleförbere-
dande program som han granskat i sin undersökning ”introducerar lit-
teraturstudiet som en självreflexiv, bitvis närmast terapeutisk process, 
där läsarens föreställningsvärld skrivs fram som det centrala”, vilket 
Dahl menar går i linje med vår samtid med dess fokus på individuali-
sering och nytta för den enskilde individen, snarare än överföringen av 
ett kulturarv eller att höja en social och politisk medvetenhet (2015, s. 
270). Denna bild bekräftas även i en longitudinell studie av Anna 
Nordberg (2015) som visar att motiven för att läsa fiktion bland unga 
har förändrats de senaste 20 åren mot att bli allt mer individualistiska 
och där unga läsare inte längre betraktar skönlitteratur som ”något 
som utvecklar människors sinnen, utmanar fördomar och leder till nya 
perspektiv” utan där målet för läsning är ”avkopplande inlevelse och 
ytlig, direkt identifikation med texten” (Nordberg, 2015, s. 203). 
Denna typ av läsning blir snart en form av presentism, där eleverna 
som subjekt speglar sig själva i texten, vilket vi ser exempel på i Hel-
les text nedan: 

[….] han uttrycker ett hat och äckel gentemot sin mamma. Jag blir förvånad 
över detta för att jag verkligen inte kan förstå känslan att önska livet från sin 
mamma. Jag kan inte ens sätta mig in i situationen för att känna ett hat eller 
irritation gentemot min egen. (Helle åk2) 
 

Läsarens egna idéer och perspektiv blir i dessa fall styrande för vad de 
lägger in i texten och förklarar därmed varför Helle i exemplet ovan 
förvånas över de tankar som skildras utifrån karaktären Maxwell Kun-
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gus perspektiv i relation till hans mor – eftersom hon själv inte kan re-
latera till denna typ av tankegångar. Med andra ord så hamnar Helles 
tolkning av karaktären utanför texten och landar istället i henne själv, 
vilket gör att karaktärens handlingar upplevs som förvånande och 
kanske även ologiska. Hennes texts avsaknad av kopplingar till novel-
len annat än personliga känslor skulle även kunna beskrivas som en 
otillräcklig performanskompetens (Torell, 2002), där reflektionerna 
stannar i det egna jaget istället för att exempelvis utveckla ett resone-
mang kring karaktärerna. Möjligen kan även frågeställningen till ele-
verna, som denna undersökning utgår ifrån, ha påverkat Helles resone-
mang. Formuleringen var som nämnt ”vad i texten lägger du märke 
till”, vilket hon faktiskt svarar på. 

Det går i resultatet att se hur elever, i de fall där de identifierar sig 
med karaktärerna, inte utgår ifrån att de är som karaktärerna, utan att 
karaktärerna är som de själva. Likheten definieras utifrån det egna ja-
get och de egna erfarenheterna:  

Jag ser hela berättelsen i svartvitt. Kungus värld är grå, jag skulle beskriva 
hans sinnestillstånd som grått. Men när han till exempel befinner sig på ett 
gym ser jag bilder av gymmet där jag går och tränar i huvudet. Trots att jag är 
övertygad om att de båda platserna inte liknar varandra särskilt mycket. Men 
“gym” är bekant och då relaterar jag det till någonting jag känner till. Av 
samma anledning blir texten också intressantare i slutet, för jag kan relatera 
till kärlek, eller vad jag nu ska kalla det, intresse för en annan människa som 
Kungu är intresserad av “flickan i speglarna”. (Hanna åk1) 
 

Tolkningen av det ”intresse för en annan människa” som gestaltas i 
novellen utgår i Hannas text inte främst från det lästa, utan hennes 
egen känsla för innebörden av fenomenet förälskelse eller kärlek.  

En del kritiker menar att en läsning som i stor utsträckning koncen-
treras på det läsande subjektet själv, och därmed riskerar att 
överskugga textens kulturella och historiska egenart, grundar sig i en 
form av narcissism hos eleverna där de, när de tar del av en text som 
skildrar det som är annorlunda från dem själva, endast förmår se sig 
själva och sina egna erfarenheter återspeglas i det lästa (Schneider och 
West, refererat i Dunbar, 2013, s. 28). Därmed riskerar även reella so-
ciala, historiska och politiska skillnader, som elever behöver utveckla 
förståelse för och kunskap om, att förminskas. Den kritiska läsningen 
riskerar alltså att stå i skuggan av ett sökande och bekräftelse av den 
egna identiteten.  
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6.2.2 Det universella  
En mindre del av elevtexterna inom temat Det familjära behandlar 
universella eller allmänmänskliga drag som går utöver det nationella 
och det geografiska – någonting som eleverna menar förenar oss alla 
människor, utöver det för individen subjektivt relevanta. Även om det 
inte är så vanligt förekommande att explicit använda begreppen det 
universella eller allmänmänskliga i elevtexterna, blir det ändå relevant 
att diskutera detta eftersom dessa begrepp även präglar läroplanerna 
för svenskämnet i hög grad, vilket jag återkommer till nedan. Hur ele-
vernas resonemang kring det allmänmänskliga ser ut ser vi exempel på 
nedan: 

Något jag vet är väldigt universellt är temat som novellen snuddar på vilket är 
kärlek. Detta, tillsammans med andra detaljer om personerna gjorde att jag 
som tonåring i Sverige kunde identifiera mig med personerna i novellen som 
ska bo på andra sidan jorden med helt andra liv och förutsättningar än jag. (Li-
sen åk1) 

 
Lisen använder här sin performanskompetens för att identifiera ett 
tema (Torell, 2002). Trots att Lisen konstaterar att hennes liv ser helt 
annorlunda ut än de litterära karaktärernas, så kan hon ändå identifiera 
sig med dessa, vilket visar att hon även använder sig av sin literary 
transferkompetens för att skapa subjektiv relevans av texten (Torell, 
2002). För Lisen blir novellens skildring av kärlek, vilket en mer erfa-
ren läsare troligtvis skulle kalla ett motiv snarare än ett tema i novel-
len, en ingång i novellen och det som får henne att göra personliga 
kopplingar till texten vilket ligger nära de exempel som lyftes i förra 
avsnittet kring det erfarenhetsmässiga. Även aspekter som psykisk 
ohälsa, som diskuterats i avsnittet ovan, betraktas av en del elever som 
universella: ”Kungu lider av en depression. Jag tycker att texten är väl 
allmänmänskligt skildrad och innehåller universala depressions-
syndrom [sic] och reaktioner från omgivningen” (Sofia åk1). Lik-
nande tankegångar ser vi i Emilias reflektioner: 

Det finns flera intressanta saker med texten, men framförallt idealen, nor-
merna och livsstilen som Kungu lever är mycket intressant. Att den, trots ota-
liga mil emellan liknar vår i mångt och mycket och att likheterna övervinner 
skillnaderna. Jag tänker på att författaren lyckas skapa en så vardaglig bild där 
vi får följa en persons kamp om att först bli tagen på allvar av sin familj som 
är orolig för hans psykiska hälsa, men även hans försök att hitta mening med 
sitt liv och sin rätta plats. (Emilia åk1, min kursivering) 
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Novellens signifikans för eleverna blir här det igenkänningsbara och 
den känslomässiga reaktionen på det lästa bygger på det subjektivt re-
levanta (Iser, 1978). Elevernas texter under detta tema kan därmed tol-
kas som att elevernas och texternas repertoarer matchar, då eleverna 
kan relatera till textens normer och ideal utifrån de egna tolkningarna 
(McCormick, 1994). Genom literary transferkompetensen skapas så 
en närhet till det lästa, vilket verkar göra att eleverna tar till sig texten 
på ett känslomässigt plan (Torell, 2002).  

Dock kan ett läsarperspektiv som fokuserar på det universella i tex-
ten ofta inkludera ett slags identifikatorisk läsning där läsaren utgår 
ifrån att denne kan relatera till karaktärer, vars känslor och handlingar 
upplevs likna ens egna, och därmed utgår läsaren ifrån att karaktä-
rerna är som en själv (jfr Beach 2008, s.69). En risk med alltför stor 
övervikt på literary transfer-kompetensen kan vara att läsaren ser tex-
ten som en direkt spegling av verkligheten, bortser från den appell-
struktur som finns i texten och därmed ”eliminerar den litterära tex-
tens distans till verkligheten” när läsaren inte ser den andre i texten 
(Torell, 2002, s. 86). I avsnittet nedan kommer jag att närmare disku-
tera implikationerna av begreppet det allmänmänskliga och dess möj-
liga innebörder för litteraturundervisningen.  
 Vi har ovan sett att en del av elevtexterna i undersökningen behand-
lar vad eleverna upplever som allmänmänskliga eller universella 
aspekter av “Kärlek på löpande band”, det vill säga aspekter av novel-
len som betraktas som gemensamma för alla människor i alla tider på 
alla platser, vilket förutsätter en form av identifikatorisk läsning där 
läsaren kan relatera till det lästa på något sätt. Utifrån ett postkolonialt 
perspektiv kan dock ett alltför stort fokus på det universella i litteratu-
ren problematiseras.  

Universalism kan definieras som antagandet att det finns aspekter 
av mänskligt liv och erfarenhet som går utöver och bortom de grund-
läggande effekterna av det lokala kulturella (Ashcroft, B., Griffiths, G. 
& Tiffin, H., 2007). Begreppet innefattar dessutom, utifrån den post-
koloniala teoribildningen, en hegemonisk syn på tillvaron där den do-
minerande kulturen är normen och där andra kulturer i förhållande till 
normen värderas, mäts, anpassas eller integreras. Ideologin kring det 
universella, eller allmänmänskliga blir till en sanning som är applicer-
bar för hela mänskligheten (Ashcroft et.al., 2007; Bhabha, 1984). 

Ett exempel på detta fenomen syns inom diskursen kring engelsk 
litteratur, där värdet eller storheten hos en författare bevisas genom i 
vilken utsträckning dennes litteratur skildrar ”the universal human 
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condition”, det vill säga det som betraktas som allmänmänskligt, vil-
ket får konsekvenser:   

 
By this means, the link between the universal and the Eurocentric, and in par-
ticular the link between universality and the canon of texts that represents 
English literature, remains intact as an implicit feature of the discourse wher-
ever it is taught. (Ashcroft et.al., 1995, s. 193) 
 

 
Antagandet att all ”stor litteratur” innehar universella värden härstam-
mar alltså från den djupt inrotade ideologiska uppfattningen att vissa 
texter innehåller värden och erfarenheter som delas av alla människor 
på alla platser och genom alla tider (McCormick ,1994, s. 78). Att 
upphöja likhet som det eftersträvansvärda kan även beskrivas som en 
västerländsk humanistisk impuls, som även har kultiverats till ett pe-
dagogiskt mål (Chen, 2005, s. 165).  

Ett alltför ensidigt fokus på det vi upplever som det universella kan 
däremot leda till en falsk känsla av gemenskap, vilket jag även menar 
är risken med de elever som söker efter element av igenkänning i no-
vellen i denna undersökning (jfr. Cruz, 1997). När läsaren investerar 
sig själv i verket kan det även finnas tendenser till att göra den skönlit-
terära texten mer behaglig och positiv till innehållet än vad den i 
själva verket är, vilket kan beskrivas som en typ av ”happiness bin-
ding” (Jordan, 2010, s. 15). Tendensen till ”happiness binding” behö-
ver inte innebära orimliga tolkningar av texten, men för mycket fokus 
på dessa element av igenkänning gör att andra delar av texten förbises. 
På så sätt kan en förväxling mellan det västerländska och det allmän-
mänskliga uppstå (Jonsson, 2005). Förutom att en inneboende univer-
sell mening av läsaren skapas i texten vid en läsning som betonar det 
universella – så konstruerar en sådan läsning dessutom läsaren som 
någon som står med lösningen till alla konflikter, ett läsande subjekt 
utan förmågan att se hur denne själv ideologiskt kan vara inblandad i 
textens konflikter (Bhabha, 1994, se även 6.2.1). Det finns med andra 
ord en risk att en tillhörighet eller identitet konstrueras utifrån en ge-
menskap av förutsatt likhet (Hjort, 2015, s. 115). 

Det finns med andra ord skäl till att diskutera ämnesplanerna i 
svenska för gymnasiet utifrån dess formuleringar kring det allmän-
mänskliga. Även om det finns en aspekt av ämnesplanen i svenska 
(Gy11) som lyfter fram litteraturvetenskapliga begrepp tydligare än ti-
digare, så menar jag att det framgår att litteraturundervisningens syfte 
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fortfarande i huvudsak är att genom litteraturen få vidgade perspektiv 
och nå kännedom om sig själv och sin omvärld: 

 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som 
det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att ele-
verna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter 
samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra 
människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska 
utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv (Skolverket 
2011) 38 

 
Det allmänmänskliga förklaras i Skolverkets kommentarer som:  

förhållanden som människor kan förstå och identifiera sig med, oberoende av 
tid och rum. Det kan handla om existentiella frågor om liv och död, kärlek och 
relationer, sorg, utanförskap eller godhetens och ondskans natur, ämnen som 
handlar om hur det är att leva som människa – och den erfarenheten delar vi 
alla. Att lyfta fram dessa och andra allmänmänskliga teman bidrar till en för-
ståelse för att likheterna mellan människor är större än skillnaderna (GY11) 
 

I styrdokumenten för svenskämnet finns det inga riktlinjer kring vad 
litteraturundervisningen ska innehålla eller hur den ska genomföras, 
men vid den didaktiska frågan varför kan vi i styrdokumenten finna 
svaret att litteraturen ska läsas i syfte att skapa insikt, förståelse och 
perspektiv. De elever som läser kursen svenska 1 ska gå in i litteratu-
ren som ett medel för att förstå sig själva och andra, utifrån föreställ-
ningen om det allmänmänskliga och detta begrepp är även explicit 
framskrivet för A-nivån i kunskapskraven i kursen svenska 1. Genom 
litteraturen ska vi lära oss att förstå andra – och med formuleringen i 
kunskapskraven finns en risk, menar jag, att detta sker utifrån en lik-
hetstanke.  

Frågan är vad begreppet det allmänmänskliga fyller för funktion i 
läroplanen? Trots allt så älskar och dör människor i alla kulturer, men 
deras reaktioner på dessa händelser i livet kan skilja sig drastiskt från 
vad som betraktas som norm i den egna kontexten (jfr Larson, 1973). 
Dessutom formar våra egna reaktioner även det sätt vi tolkar litteratur 
(Iser, 1978). Birgitta Bommarco påpekar att det i en undervisnings-
kontext är ”viktigare att en text får subjektiv relevans än att den har 
det i det inledande skedet” (2006, s. 219). Återigen kan man fundera 

                                                 
38 Motsvarande formulering i syftesbeskrivningen för svenskämnet i grundskolan utifrån 
Lgr11 är: ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska ele-
verna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för om-
världen (Skolverket 2011). 
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på vad vi lägger i begreppet identifikation och identifikatorisk läsning. 
Är det att söka efter sig själv och de egna erfarenheterna i litteraturen, 
eller någonting annat, som förmågan att ta sig bortom gränser som 
hudfärg, kulturell identitet eller kön? Kan identifikation, istället för 
det subjektivt relevanta i form av delade erfarenheter, vara en bredare 
empatisk förmåga där vi visar en öppenhet inför den andres olikheter? 
Då skulle litteraturundervisningen kunna stötta eleverna i ett engagerat 
sätt att läsa som faktiskt leder till att man förstår både sig själv och 
omvärlden bättre (Trondman, 1994). Utifrån ovanstående resonemang 
ser vi att det finns anledning till att fundera vidare kring hur diskursen 
kring det allmänmänskliga tar sig uttryck i litteraturundervisningen, i 
elevernas tolkningar av skönlitteraturen samt i förlängningen även i 
vilka syften svensklärare kan designa litteraturundervisning med ut-
gångspunkt i ämnesplanerna. Med en litteraturundervisning utformad 
med grund i det allmänmänskliga, riskerar vi, menar jag, att reducera 
den andre utifrån en konstruerad likhet, där det läsande subjektet har 
underordnat det som inte är bekant – och där det generella får en över-
ordnad position på möjligen lösa grunder (jfr Levinas, 1961; se 4.3.1). 
39 

 

6.3 Tema: Det annorlunda – litteraturen som den andre 
Inom temat Det annorlunda finner vi de elevtexter som uttrycker nå-
gon form av avståndstagande, främlingskap eller ifrågasättande av no-
vellen. Även i detta tema ser vi olika typer av reaktioner och reflekt-
ioner. Dels de som kan kopplas till elevernas syn på exempelvis nor-
mer och värderingar, dels tankegångar som har med novellen som lit-
terär text att göra (McCormick, 1994). I vissa fall, som i Idas exempel 
nedan, blir tomrummen så många att läsaren inte förmår fylla dem 
med något innehåll – och reaktionen blir följaktligen ett avståndsta-
gande (Iser, 1978): 

 

                                                 
39 Detta syns tydligt i de längre utredande texter som de medverkande eleverna skrev vid ett 
senare tillfälle, och som inte är en del av denna undersökning. Merparten av eleverna skrev 
där, till skillnad från i de reflektioner som ingår i denna undersökning, fram vad de anser 
”vara allmänmänskligt” i novellen. Detta utvecklas inte, utan stannar oftast i ett konstaterande 
av typen ”det är allmänmänskligt att vara kär”. 
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Min starkaste känsla efter att ha läst klart novellen är bara VARFÖR?!! Den 
gav mig ingenting, förmedlade ingenting, ville ingenting, det var bara en de-
primerande berättelse om en deprimerad man. Jag trodde att det skulle bli nå-
gon vändning i slutet eller bara twist över huvud taget men den fortsatte i 
samma trista och sega tempo. Så alltså är det som jag har svårast att förstå: 
varför någon skriver en novell som denna och varför den är relevant att läsa? 
(Ida åk1) 
 

I elevtexterna syns specifikt några återkommande innehållsområden 
relaterade till temat Det annorlunda, vilka diskuteras nedan.  

6.3.1 Kropp och sexualitet 
Flera elever inom temat Det annorlunda reagerar i sina texter med 
emfas på specifika ordval i novellen kopplade specifikt till kropp och 
kön. Det är ett inte sällan moraliskt ställningstagande vi ser, där ele-
verna finner ordval och skildringar både oväntade och opassande. I re-
aliteten är det två passager i texten som väcker starka reaktioner, och 
sett till novellen i sin helhet utgör dessa två formuleringar en ytterst li-
ten del av berättelsen, men för flera elever sätter de stark prägel på de-
ras upplevelse av texten:40   
 

Något som jag reagera på är vilket ordval författaren använde sig av. T.ex. att 
använda onanera är inte vanligt i en text överhuvudtaget. Det var något som 
fick mig att börja tänka och kunde inte riktigt tänka på något annat för att det 
var så speciellt att använda det ordet och att man beskriver drogerna så exakt i 
början. Det gjorde att jag tänkte mer på det än vad jag tänkte på vad novellen 
handlade om. (Gunnar åk1, min kursivering) 

 

                                                 
40 Elevernas kommentarer berör två citat. Det ena kommer tidigt i inledningen och syftar på 
fokalisatorn i novellen: ”Det var under de uteblivna långa regnen 2005 och han hade tillbrin-
gat de senaste sex månaderna med att ligga i sin säng, dricka soppa lagad på stora ben, härma 
läten av olika gårdsdjur och onanera sig vansinnig”.  Det andra är en beskrivning av en hund 
som ”sträckte sig mot fönstret med frambenen men nådde inte fram och blev hängande där, 
miltals bort, med sin lilla skära penis fladdrande in och ut ur en hudflik nära magen” (Kahora 
2010). I det engelska originalet lyder det första citatet: ”…he had spent months lying in bed, 
drinking soup made of large bones, mouthing different farm animal sounds and masturbating 
to distraction” (Kahora, 2006/2010), vilket jag menar skapar en annan känsla än den svenska 
översättningen. Eleverna i undersökningen hade dock inte tillgång till originaltexten vid 
undersökningens genomförande vilket gör att det inte är relevant för resultatet. Däremot så 
pekar det delvis på problematiken med översättningar och de diskussioner kring texters re-
ception som hör därtill (för vidare läsning se till exempel Alvstad, C. i Främlingsskap och 
Främmandegöring (red. Thorson & Ekholm) 2009). 
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Utifrån Gunnars reflektion kan man instämma i att det viktiga inte är 
vad litteraturen betyder – utan vad den gör med läsaren (Iser, 1978).  
Det som händer i Gunnars läsning i exemplet ovan är att han upplever 
att texten bryter mot språkliga såväl som kulturella konventioner, vil-
ket leder till att vaneläsandet bryts. Textens desautomatiserande grepp 
leder alltså till en främmandegöring (Iser, 1978). När läsningen des-
automatiseras framstår ting och händelser, som vi känner igen sedan 
tidigare, i ett nytt ljus och förändrar hur vi ser det vardagliga – det 
”väcker läsaren” (Thorson 2009, s. 245). Även Eva i exemplet nedan 
reagerar över vad hon beskriver som ett ”vulgärt” ordval, men ställer 
dessutom detta i relation till västerländsk litteratur: 

Det som jag tycker skiljer sig från den västerländska litteratur jag har läst är 
att det används ett mer vulgärt språk. När jag har läst texter som på något sätt 
gestaltar depression brukar fokuset ligga på känslor som nästan romantiserar 
depressioner medans denna text verkligen visar hur allt runt omkring och det 
handlar inte bara och känslorna och tankarna i huvudet på huvudkaraktären. 
(Eva åk1) 

 
För Eva är upplevelsen av språkets främmandegörande effekt en ny 
upplevelse – och i kontexten av att läsa en text från en för henne ny 
kultur så verkar hon likställa novellens ursprung med författarens 
språkliga utformning. Den främmandegörande effekten likställs så 
med det ”icke-västerländska”. Samma slutsats dras av Fia: 

Jag noterade också hur de i texten pratades om naket och onanering på ett av-
slappnat sätt och som något helt naturligt. I västerländska noveller så är man 
inte lika bekväm med det och försöker istället att få fram sitt budskap genom 
andra ord. (Fia åk1, min kursivering) 

 
Det är nog få vuxna erfarna läsare som skulle hålla med om beskriv-
ningen av avsaknaden av skildringar av det kroppsliga och sexualitet i 
västerländsk litteratur, men bortsett från det så finns det en intressant 
aspekt i det faktum att eleverna här tycks generalisera innehållet i 
“Kärlek på löpande band” till att representera det andra – här i bemär-
kelsen det som inte är västerländskt. Det blir en form av andrafiering 
där det icke-västerländska ställs i periferin och jämförs med vad som 
fastställs som (det västerländska) normala (Spivak, 1996). Novellen 
med dess språkliga utformning och gestaltningar blir definierad som 
”det som inte är som vi” (Said, 1978):  

En sak som fångade min uppmärksamhet var hur obesvärat det pratas om sex 
(t.ex. när det nämns att Kungu onanerade massa för att fördriva tiden) samti-
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digt som familjen förnekade Damaris för att hon låg med en underordnad. Frå-
gan är om det då om det är hennes “lössläppthet” i sig som är oförlåtlig eller 
lössläpptheten i samband med klasskillnaden. Över huvud taget känns dessa 
saker rätt främmande och ovanliga i modern västerländsk litteratur. (Hulda 
åk1, min kursivering) 

 
Elevtexterna är här tydligt kopplade till de egna identitetspositionerna, 
där ”vi” ställs mot ett ”dem”. Frånvaron av matchning mellan läsarnas 
och textens repertoarer är tydlig och uttalad och vi kan se hur novellen 
väcker frågor hos Hulda kopplade till de kulturella normer som gestal-
tas i texten (McCormick, 1994). Hennes motstånd kan även utifrån 
Bhabha (1994) beskrivas som en metonymisk ambivalens, vilken in-
nebär ett fullständigt avståndstagande från det man möter. Det framgår 
inte huruvida reflektionerna i Huldas fall generaliseras till att omfatta 
världen utanför texten, men det står klart att det här finns ett behov av 
att pröva tankegångarna med andra läsare. Novellen väcker frågor 
kring genus och klass, såväl som tankegångar kring skillnaden mellan 
både textens och verklighetens kultur –– vilka skulle behöva prövas 
och utvecklas i dialog.  

Iser (1978) menar att läsningen som akt i sig hjälper oss att adaptera 
till det som inledningsvis kan upplevas som nytt och främmande, vil-
ket vi kan se i Martins text: 

Den här texten började aningen vulgärt och ganska underligt. Med tiden växte 
den inpå mig, och jag blev mer och mer intresserad av vad som skulle hända 
med Kungu, och vad han skulle stöta på för problem i vardagen. (Martin åk2) 
 

När han väl har kommit över det första intrycket av förvåning och av-
stånd, börjar Martin att tydligare se och intressera sig för den andre. 
Han går med andra ord från ett stadium präglat av ambivalens till 
någonting mer öppet och stabilt (jfr Bhabha, 1994).  
 

6.3.2 Genus 
Våra ideologiskt grundade sätt att veta och tänka, det vill säga våra re-
pertoarer, är beroende av faktorer som våra personliga identiteter och 
de olika relationer vi har till världen (Fairclough, 2003; Gee, 1996; 
McCormick, 1994). Beroende på vem och var du är finns det följaktli-
gen olika definitioner för vad som betraktas som typiskt eller normalt. 
Detta påverkar oss, vilka åsikter vi har och hur vi beter oss – och inte 
sällan är detta omedvetet (Gee, Allen & Clinton 2001). Ett exempel är 
hur vi betraktar relationer mellan män och kvinnor. Även det sätt på 



 102 

vilket vi upplever fiktiva världar formas följaktligen av våra erfaren-
heter från verkligheten och våra egna liv. Synen på genusroller är ex-
empel på hur elevernas allmänna repertoar påverkar läsningen av no-
vellen (McCormick, 1994): 

Efter att Kungu möter flickan blir han bara allt mer läskig, han var inte exakt 
en trevlig karaktär till att börja med men nu utvecklar han ett förföljarbete-
ende: han listar ut flickans arbetsschema och anpassar sitt eget liv efter det. 
Jag vet inte om det som händer i slutet, när han slutar beskriva flickan som nå-
got övernaturligt vackert, är för att han blir mer arrogant och självupptagen ju 
mer han tränar, eller för att han efter att ha besökt gymmet så länge och sett 
henne nästan varje dag inser att hon är mänsklig och har brister precis som 
han själv. Eftersom att han fortfarande verkar intresserad av henne i slutet, 
och att han tar med pojken till salongen visar han osjälviska och godhjärtade 
sida, skulle jag gissa på det senare men det känns inte som att det finns en lo-
gisk anledning till varför han skulle sluta objektifiera henne, inget i texten 
som visar på den karaktärsutvecklingen. (Aina åk1) 
 

Aina ger i sin reflektion inga belägg för vad det är som får henne att 
uppfatta Kungu på det sätt hon gör, eller varför hon menar att 
”flickan”, Kaume, beskrivs av Kungu som ”övernaturligt vacker” ef-
tersom det inte går att lokalisera i citat från texten.41 Jag finner det 
även personligen svårt att se vad Kungus ”arrogans” skulle ligga i. 42 
En möjlig förklaring här skulle kunna vara att Aina, snarare än att 
tolka den litterära texten utifrån de ord som faktiskt står på pappret, 
gör inferenser som bygger mer på hennes egna erfarenheter och åsik-
ter kopplade till genus och en literary transfer-blockering uppstår såle-
des (Torell, 2002). Agrell menar att i texten är ”den bokstavliga me-
ningen egendomligt svårfångad: vi läser inte alltid vad vi ser, utan vad 
vi tror att vi ser, och vad vi utgår från att texten borde säga – givet den 
repertoar vi tillskriver texten och (medvetet eller ej) tar i bruk hos oss 
själva” (Agrell, 2009, s. 83).  

                                                 
41 Kaume introduceras i novellen på följande sätt: ”Det var då Kungu fick syn på flickan i 
speglarna. Hon satt i hörnet, hon hade en lång smal nacke och skarpa stolta drag som vitt-
nade om leda och gammal visdom /…/ Hennes ansikte var tidlöst” (Kahora, 2010, s. 17). Vid 
nästa och även sista tillfället Kaumes utseende kommenteras i novellen är det med orden 
”Hon var mycket kortare när hon inte stod vid speglarna, hennes ansikte var bitvis torrt och 
gammalt” (Kahora 2010, s. 19). 
42 Ett antagande är att Aina här syftar på formuleringar som ”Efterhand som veckorna gick 
började Kungu förlora sig i löpmaskinens kalorimätare. Vissa dagar körde han på i tio minu-
ter utan att snegla mot frisersalongen i spegeln” (Kahora 2010, s. 19). 
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 I andra elevtexter syns bristande performanskompetens, vilket man 
kan se i Evas text, där kännedom om begrepp som berättare och fokal-
isator möjligen skulle bidragit till en annan tolkning av novellen (To-
rell, 2002) 43: 

Det jag inte tyckte om med novellen var att i vissa stycken var kvinnosynen 
rätt unken, till exempel när Kungu talar om sin mor eller syster Damaris. (Eva 
åk1) 
 

I Evas, såväl som Ayhems text nedan, görs det en generalisering 
kopplad till genus, där dialogen samt berättarens kommentarer förut-
sätts spegla en (negativ) kvinnosyn i novellen, vilket möjligen här kan 
likställas med författarens intentioner, eller verkligheten: 

Kvinnor kan utbilda sig och bli framgångsrika som Kungus syster som blev 
jurist osv. Men det som skiljer Kenya från Sverige är synen på kvinnor. I no-
vellen nämns det att Kungus syster, måste anpassa sitt utseende för att tas på 
allvar, novellen säger att även om hon är ful, för att anpassa sig, så tas hon 
ändå inte på allvar. Män tas alltså på större allvar än kvinnor. (Ayhem åk1) 
 

Även i exemplet nedan står genus i fokus, men Ilana utnyttjar här sin 
intertextuella kunskap för att tolka novellen:  

Och det här i slutet, med ”kärlekshistorien”. Tycker mer att kvinnan/flickan 
utnyttjas som något slags objekt för hans besatthet och som hjälper honom ur 
depressionen, en sann manic-pixie-dreamgirl, en karaktär som bara skapats för 
att hjälpa mannen i hans personliga utveckling. Citat om manic-pixie-dream-
girls: Dessa kvinnliga karaktärer ger ofta uttryck i att vara okonventionella i 
sitt beteende, ofta barnsliga eller flickaktiga. De fungerar oftast som kärleks-
intresse för den manliga huvudpersonen som är deprimerad eller uttråkad. 
(Ilana åk1) 
 

Det är en form av performanskompetens Ilana använder sig av när hon 
kopplar en modern kvinnlig filmstereotyp, Manic Pixie Dreamgirl, till 
novellen för att beskriva hur hon upplever Kaume, ”flickan” som är 
föremål för Kungus intresse (Torell, 2002). Men inte heller Ilana ger 
några exempel ur novellen för att styrka sina reflektioner, vilket gör 
det svårt att förstå på vilket sätt hon upplever Kaume som ”barnslig el-
ler flickaktig”, även om jag skulle säga att Kaume mycket väl kan sä-
gas fylla funktionen av att driva Kungus utveckling framåt. Således 
uppstår en literary transfer-blockering där Ilana reagerar över vad hon 

                                                 
43 Berättarperspektivet är i “Kärlek på löpande band”, som nämnts tidigare, en begränsat all-
vetande berättare där Kungu fungerar som intern fokalisator (se 5.2.2). 
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upplever som en objektifiering av de kvinnliga karaktärerna vilket blir 
fokus för hennes reflektion.  

Inte i något fall kommenterar eleverna den roll ”flickan” i novellen, 
Kaume, har med undantag för vad en del elever tolkar som hennes 
”krav” på den smala manliga kroppen. Min egen tolkning är att det i 
novellen är hon som är den aktiva och som bestämmer när och hur 
hon och Kungu slutligen ska ta kontakt, vilket i en Kenyansk kontext 
dessutom möjligen inte är så självklart som det kan synas: 

Although some African cultures and languages are not quite gender-specific, 
it seems that sexuality in most parts of Africa has been mostly a male-privi-
leging phenomenon in precolonial and colonial times. With the great advances 
made in social (under)development in the postcolonial era, sexuality in Africa, 
like politics, apparently remains male-privileging, although some would argue 
that women have become more assertive and “liberated” and that men have 
begun to lose their privileged position in matters of sex. In the whirlwind of 
globalization, women in Africa are beginning to have more say in their own 
sexual needs. Not only that. In spite of the taboo embedded in culture with re-
gards to sexual matters and the parameters of sexual correctness set by most 
cultures of Africa, as elsewhere, sexuality in Africa has taken a new turn in 
the post-colonial mélange as hitherto unspoken and forbidden sexual attitudes 
and acts now flash in the continent’s socio-cultural plan. In spite of stringent 
legislations in parts of Africa against some of the “new” sexual patterns, sexu-
ality in Africa is taking a more “global” turn as the forces of postcolonialism 
clash with age-long traditions and taboos (Ugwu, 2015). 

 
 

I elevernas utsagor så utgår de ifrån den egna synen på relationer, ge-
nus och sexualitet, vilket innebär att de inte ser vad den litterära texten 
bäddar för, det vill säga visa en möjligen mer aktiv kvinnoroll utifrån 
en kenyansk kontext, än den traditionella.  

 

6.3.3 Familjerelationer 
Flera elever skriver om relationerna mellan Kungu och hans familj, 
vilket faller sig naturligt då detta är en väsentlig del av första halvan 
av novellen. Elevernas reflektioner rör sig främst kring modern, som 
upplevs som kall och ”märklig” – men även de inbördes relationerna 
mellan syskonen tilldrar sig elevernas intresse. 

När novellen inleds befinner sig Kungu i sitt familjehem, där han 
bor med sin mamma, systern som blev gravid som tonåring samt en 
tjänstekvinna. Den första gången läsaren introduceras för Kungus fa-
miljemedlemmar i novellen är det med följande ord:  
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Ja, att försvinna härifrån vore lättare än att leva med den välkomna vardagliga 
tanken på att döda mamma och förstöra det hon härskat så girigt över i alla 
dessa år: hans äldre bror, bankiren Morris, juristen-systern Louis, tjocka Da-
maris vars unge, Kiki, var den enda som Maxwell fortfarande älskade i famil-
jen trots att hon övertagit hans privilegier som familjens förstfödda. Kungu 
var 37 (Kahora, 2006/2010, s. 10). 
 

I texten ges flera andra ledtrådar som antyder att familjens relationer 
är präglade av spänningar såväl som uttalade och outtalade hierarkier 
(se 5.2.2). För många elever blir skildringen av familjerelationerna 
och de mekanismer som gestaltas svåra att ta till sig: ”För det första 
var det en väldigt märklig historia, jag reagerade på deras familjerelat-
ion som jag inte riktigt förstod mig på” (Niklas åk1). En anledning 
kan vara skillnader mellan elevernas repertoarer som påbjuder en mer 
jämställd relation mellan föräldrar och barn, och där ålder inte spelar 
lika stor roll för en individs status, i jämförelse med textens repertoar 
(McCormick 1994): 

Något annat som var intressant var familjeförhållandena. Vem som hade 
makt, vem som tyckte sig förtjäna makt. Förstfödslorätt. Det här ligger väldigt 
långt ifrån hur jag ser på en familj (ungefär att föräldrarna har vetorätt, men 
att beslut fattas tillsammans. Jag ser inte på en familj som någonstans där man 
behöver ha makt. (Cilla åk1) 
 

För Cilla i exemplet ovan fungerar novellen som en utgångspunkt för 
reflektioner kring familjerelationer. Den identifikatoriska läsningen 
fungerar genom att texten har visat på för henne nya perspektiv vilka 
engagerar och som hon kan koppla till sitt eget liv och omvärlden – 
och i Cillas text ser vi exempel på när literary transfer-kompetensen 
fungerar (Torell, 2002).  

Ofta förekommer hos eleverna en upprördhet över antingen mo-
derns beteende, eller som i följande exempel, gestaltningen av Kungus 
känslor gentemot sin mor44:  

Men om vi återgår till de två första sidorna igen: han uttrycker ett hat och 
äckel gentemot sin mamma. Jag blir förvånad över detta för att jag verkligen 
inte kan förstå känslan att önska livet från sin mamma. Jag kan inte ens sätta 
mig in i situationen för att känna ett hat eller irritation gentemot min egen. Så 
utifrån det förstår jag att hon måste ha gjort något hemskt, eller avstått från 
att göra något hon borde ha gjort. Senare visade det sig vara sant. Ungefär 
samtidigt som läsaren får reda på Kungus sjukdom inser en även att mamman 
aldrig har stöttat honom i det här, hon ser honom som en svagare människa, 
en klen människa, en människa mindre värd än andra. Hon kan inte se att han 

                                                 
44 Delar av citatet förekommer även i ett tidigare avsnitt.  
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är skadad av något och att det inte går att laga och därför behöver han hanteras 
varsamt, som en ömtålig last. Men han mor Edith har inte hört talas om ömtå-
lighet, varsamhet, ömhet, jag tvivlar på att hon ens känner till ord som kärlek 
och tillgivenhet. Detta tror jag bidrar till hans sjukdomstillstånd, gör det värre. 
För även en stabil människa utan depression skulle bli skadad utav ett sådant 
beteende gentemot sig själv som utförs av någon som borde älska en mer än 
något annat på jorden. (Helle åk2, min kursivering) 

 
Helles reflektioner utgår delvis från texten – men i ännu högre ut-
sträckning handlar kommentarerna om den egna relationen till hennes 
mamma och karaktärsdrag och känslor som hon läser in hos Kungus 
mor Edith, utan att ge vidare belägg för dessa. Man skulle kunna säga 
att Helle med sin känslomässiga respons delvis psykologiserar karak-
tären, det vill säga ger denna inre egenskaper och tankar som det inte 
finns direkta belägg för i texten vilket skulle kunna förklaras med att 
en literary transfer-blockering uppstår när textens och läsarens reper-
toarer inte matchar (McCormick, 1998; Torell, 2002). 
 Det är i synnerhet moderns frånvaro av förståelse för Kungus de-
pression som engagerar eleverna: ”Jag blev även upprörd när huvud-
personen förklarar hur hans mamma känner skam över hens barns psy-
kiska sjukdom och vägrar inse att han faktiskt lider av melankoli” 
(Lollo åk1). Malin i följande exempel reagerar på vad hon ser som en 
icke-tidsenlig reaktion på psykisk ohälsa: 

 
Hans depression verkar inte alls tas på allvar från hans mor. Hon förstår inte 
ens att det är en allvarlig sjukdom. Hon kallar det för hans "andra barndom" 
fast han är närmare 40. Det känns annorlunda eftersom att jag tänker mig att 
begreppet "depression" inte är något att vifta med handen åt. Speciellt ef-
tersom att det t.o.m. ska utspela sig på 2000-talet. (Malin åk1) 
 

Det framgår inte av elevtexten om Malin anser att gestaltningen av 
mamma gör novellen orealistisk, eller om det är en spontant känslo-
mässig reaktion på värderingar och synsätt som hon själv inte håller 
med om, men hon är uppenbart påverkad av den kontext hon befinner 
sig i, där förståelse för psykisk ohälsa ses som given (McCormick, 
1994; Gee, 1996).  

 

En annan sak jag inte heller riktigt förstår är vad han har varit för sjuk, men 
jag antar att han har haft allvarliga psykiska åkommor. De pratar om ett sjuk-
hus han har besökt och i början läser vi om alla hans pillerburkar och att han 
har varit sängliggande i sex månader. Vi får dock aldrig läsa om vad som ut-
löst denna djupa depression. Vi får i och för sig veta att hans pappa har dött 18 
månader tidigare men om det har något att göra med hans tillstånd förtäljer 
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inte historien. Just att han har psykiska åkommor tror jag för att det inte besk-
rivs att han har några fysiska men och för att han helt enkelt en dag ”bestämde 
sig för att han aldrig mer ville träffa sina närmaste släktingar.” (Frida åk2) 
 

Frida i ovanstående exempel har missat de ledtrådar i texten som be-
kräftar det hon i sin reflektion läser in mellan raderna, som ”pillerbur-
kar”, ”hav av depression som sköljt över honom”, ”läkardiagnoser” 
och ”melankoli”, och hennes text består till stor del av försök att reda 
ut vad som egentligen ligger bakom Kungus situation (Kahora, 
2006/2010, s. 10). I detta utgår hon från den litterära texten och visar 
på en angelägenhet att reda ut intrigen.  

6.3.4 Kulturell distans 
Sociala möten behöver inte begränsas till konfrontationer mellan olika 
individer eller grupper, utan kan även innefatta möten mellan indivi-
der och materialiteter, som exempelvis ”naturliga” eller ”kulturella” 
ämnen som landskap, träd, byggnader och bruksföremål (Fahlander, 
2007). Utifrån dessa möten kan en rad reaktioner väckas, exempelvis 
förvirring, missförstånd, spänningar och möjligen social förändring 
(Fahlander 2007, s. 15). Resultaten av undersökningen visar att för-
mågan att reflektera kring kontexter som skiljer sig från det redan väl-
kända behöver ytterligare stöd för att utvecklas genom litteraturunder-
visningen. Denna slutsats stödjs även av Nilssons (2015) undersök-
ning rörande receptionen hos unga vuxna av novellen ”Skor”, som vi-
sar en svårighet att ta till sig fiktion som ligger långt ifrån den egna 
erfarenhetsvärlden. 

Gällande aspekter kopplade till de kulturella uttrycken i novellen så 
förklaras eller förtydligas en hel del för läsaren, som exempelvis att 
modern Edith stänker färgat vatten för att bli av med ”onda andar” el-
ler genom översättningen av några av de ord på kiswahili som an-
vänds i texten (se även 6.3.6). Trots det, är det många elever som har 
svårt att förstå dessa passager eller fastnar i beskrivningarna med re-
sultatet att de inte tycks se andra aspekter av texten. Andra kulturella 
perspektiv i novellen ligger mer implicit inbäddade och läsaren läm-
nas då till att dra sina egna slutsatser, vilket i många fall blir starka 
känslomässiga reaktioner exempelvis över karaktärernas handlingar: 

 
Det första jag instinktivt reagerade på var att man lämnade många ord oöver-
satta, något jag även märkt tidigare i litteratur från Afrika. Detta har alltid för-
bryllat mig, eftersom det känns som ett väldigt tydligt sätt att markera skillna-
den mellan våra kulturer istället för det allmänmänskliga. Jag kan inte heller 
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tänka mig att man skulle lämna ord oöversatta på samma sätt i exempelvis 
ryska klassiker, vilket får mig att undra om det är ett resultat av någon slags 
efterkolonial rest. Annars reagerar jag, vilket troligen också många andra gör, 
på de många kulturella skillnaderna som kan vara svåra för en svensk att för-
stå. Exempelvis ritualerna för att fördriva andar och deras fokusering på vil-
ken etnisk grupp en viss familj kommer från när Kungu ska flytta ut ur huset. 
Detta är saker som jag aldrig behövt tänka på i hela mitt liv, vilket gör att jag 
får uppleva ett helt nytt sätt att se på världen genom att läsa denna novell. 
(Lars åk1) 

 
Lars text ovan fångar upp flera av de teman som ringats in av denna 
undersökning, vilket visar hur komplexa elevernas reflektioner är. In-
ledningsvis kan vi konstatera att han upplever orden på kiswahili som 
problematiska – inte nödvändigtvis för att det explicit hindrar ordför-
ståelsen – utan för att det genom de oöversatta orden uppstår en di-
stans för honom som läsare som han inte förmår ta sig förbi. Han ef-
terfrågar i en metareflektion kring litteratur och översättning en lik-
hetssträvan vad gäller litteratur från olika delar av världen och gör en 
intertextuell jämförelse med kanoniserade verk från västvärlden som 
han menar behandlas på ett annat sätt än afrikansk litteratur. Vidare 
ser vi den känsla av nyhet som uppstår när han läser novellen och han 
visar genom sin förmåga att koppla det lästa till sig själv såväl som 
omvärlden att performanskompetensen är ett stöd i tolkningsprocessen 
(Torell, 2002).  
 En ny text är någonting okänt och för att få grepp om detta nya 
okända försöker läsaren använda sin förförståelse för att fylla i de 
luckor som fattas (Iser, 1978). Förståelse av och interaktion med tex-
ten formas av flera olika faktorer som bakgrundskunskap, läsförmåga 
och förväntningar på kontexten. Läsning av texter där karaktärerna ex-
empelvis visar på en annan kulturell identitetsposition än den egna, 
kan väcka känslor av oro eller till och med obehag hos elever, vilket vi 
ser exempel på nedan (Chen, 2005, s. 170): 

 
Eftersom att jag inte vet riktigt när det utspelar sig, inte kan sätta mig in i hur 
det är att leva i Nairobi så är det svårt att förstå människorna. Jag hade svårt i 
början att förstå vem Kungu var, hur gammal han var och förstå mig på famil-
jen. Jag skulle vilja veta mer om Kenya innan jag läser denna novell för att 
förstå hur samhället ser ut och fungerar. Jag tyckte att handlingen till en bör-
jan faktiskt var ganska så ointressant och det berodde nog mest på att jag inte 
riktigt förstod den eller fick en bild av hur miljön såg ut där novellen utspe-
lade sig. Mot slutet klarnade det lite, men jag hade nog önskat att det skulle 
göra det tidigare. (Mira åk1) 
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Saker i novellen som var annorlunda eller svårare att förstå var bl.a. mam-
mans karaktär, sättet hon talade till sina barn och hela stänka-färgat-vatten 
grejen. Hon framställs som en ganska ”primitiv” människa, som äter som ett 
djur och går klädd i en ”gammal bomullssäck”. Denna bild går inte riktigt 
ihop med hela det lyxliv som de lever i det stora huset, med tjänstefolk, flera 
bilar och alla barnens ”fina” yrken. (Ilana åk1) 
 

Eleverna i exemplen ovan har svårt att finna beröringspunkter mellan 
den fiktiva gestaltningen och den utomlitterära verkligheten och visar 
här ingen förmåga att kunna tolka tomrummen i texten vilket tyder på 
en mindre utvecklad literary transfer- såväl som performanskompe-
tens. Till viss del kopplar eleverna, även i detta tema, ihop bristande 
förståelse av texten med den egna avsaknaden av kunskaper om det 
kenyanska samhället såväl som avsaknad av visuella erfarenheter, det 
vill säga de kan inte se framför sig hur exempelvis den miljö som be-
skrivs i novellen kan se ut, vilket blir ett hinder i läsningen:  

 
Författaren beskriver en helt annan vardag än den som jag är van vid. Detta 
skulle kunna göra novellen mer spännande men eftersom att jag inte känner 
att jag kan känna igen mig så tappar jag mycket intresse. (Evangelina åk1) 
 
”Varje morgon stänkte modern ut den svarta, blå, och gröna vätskan överallt i 
huset för att driva bort onda andar utsända av hennes fiender, och över de le-
riga jordbruksredskapen för att avvärja eventuella skador.” En typisk mening 
för den här novellen, med många beskrivningar men som är svåra att känna 
igen sig i. För mig är det viktigt att jag kan känna igen mig i det jag läser, för 
det väcker mitt intresse. Den litteratur jag läser kan jag hänga med i hand-
lingen, eftersom jag känner igen mig i den/finns i min vardag. Där kan jag dra 
mina egna slutsatser om det som skrivs. Men i den känner jag mig så ooriente-
rad att jag inte kan göra det, vilket gör läsningen tråkigt och ointressant. Det 
är synd att texter som är främmande inte är mer intressanta att läsa. För jag 
tror att det skulle få mig att utvecklas och lära sig. Den är ovanlig, men viktig 
för att inte få mig att fastna för mycket i västerländsk kultur. De nämner olika 
färger vatten många gånger i texten [sic]. Det är en av sakerna jag inte förstår 
vad det innebär. Jag tror det framställs som en metafor, fast jag kan inte förstå 
vad det betyder. Det är en den avslutande meningen i ett stycke, vilket jag 
uppfattar som lite mystiskt. (Teresia åk1) 
 
 

Även Teresias text i sista exemplet visar på hur sammansatta elever-
nas reflektioner stundtals är. Hon kan sätta ord på det egna behovet av 
igenkänning för att skapa intresse för den litterära texten och vilka 
konsekvenser det får för förståelsen (Torell, 2002). Teresia beskriver 
även hur hon på grund av den upplevda distansen inte förmår fylla de 
tomrum som finns i texten. Samtidigt ser även hon ett nyttoperspektiv 
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i att läsa ”främmande” texter kopplat till den egna personliga utveckl-
ingen (se 6.1.4). Man kan se en strävan i Teresias reflektion att för-
söka närma sig den litterära texten genom att försöka sätta ord på de 
hinder hon stöter på. Men det går även att konstatera att hon skulle be-
höva stöd dels i att kritiskt granska de egna reaktionerna gentemot det 
lästa och dels närma sig texten trots den initiala bristen på igenkän-
ning – så att hon kommer längre i sin läsning än konstaterandet att 
texter som ”är främmande” även är ”ointressanta”.  

Liksom i ovanstående fall finns det flera exempel på att tomrum-
men i novellen tydligt påverkar deras läsupplevelse, vilket de in sin tur 
kopplar till att texten skildrar ”en annorlunda tillvaro” som Molly ut-
trycker det nedan: 

 
Tror också det är svårare att relatera till saker i texten som känns väldigt långt 
ifrån sitt eget liv. Till exempel kan min oförmåga att få en bild av karaktärerna 
påverkas av att deras namn är främmande för mig, svåra att minnas och rela-
tera till. Kungus moder och deras relation känns också svår att greppa och re-
latera till, liksom resten av deras familj och även hemmet. Men det handlar väl 
snarare om en annorlunda tillvaro än sätt att skriva? Jag bor ju inte precis i 
Kenya och har aldrig varit där eller i något nära land. (Molly åk1) 
 
På flera ställen i novellen nämns olika stammar och områden som antagligen 
är säkert att en känner till om en bor i Kenya men jag vet inget om platserna 
eller de specifika stammarna och det känns därför som att jag inte får hela bil-
den av det som händer. Jag har svårt att relatera till någon av karaktärerna i 
den och känner inte på något sätt igen mig. Mycket av det jag skrivit nu kan 
bero på att jag inte läst många texter från platser som Kenya, inte heller varit 
där och därför inte kunnat bekanta mig omgivningen på samma sätt som en 
berättelse från Europa. Jag har en känsla att ju mer jag läser texter som denna 
desto mer kommer jag att kunna se det som händer framför mig. Som sagt är 
jag inte så förtjust i noveller och jag personligen skulle tycka att det skulle 
vara mer intressant att få läsa en hel bok eftersom jag tycker att känslan blir 
större när en kan leva sig in lite längre i en bok än i en novell. (Tea åk1) 

 
Teas text visar att brist på kunskap om konkreta artefakter, som exem-
pelvis platser, upplevs som ett hinder för henne då hon försöker att 
hitta in i texten. Hon liksom de andra eleverna ovan visar på avsakna-
den av stöd i processen att lära känna de okända objekten, i syfte att 
konstruera en förståelse för den litterära världen (jfr Bhabha, 1994; se 
4.2.2). Detta tyder på ett behov av att före läsningen få en förförståelse 
för den litterära textens kulturella kontext, så att en literary transfer-
kompetens överhuvudtaget ska kunna tas i bruk (Torell, 2002). Resul-
taten stämmer här även överens med Nilssons (2015) undersökning av 
novellen ”Skor”, där respondenterna inte kunde identifiera sig med 
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den israeliske unge protagonisten – och inte heller ansåg att de av be-
rättelsen lärt sig någonting som kunde vara dem själva till nytta. Med 
andra ord visade även detta resultat på svårigheter att relatera det lästa 
till omvärlden (Nilsson, 2015, s. 274). 

Genom litteraturundervisningen kan således läsförberedelser skapa 
en textberedskap som hjälper eleverna att förankras i litteraturen 
(Svedner, 1999). Genom att uppmärksamhet, genom litteraturunder-
visningen, fästs vid verkets ursprungliga kontext och pekar på betydel-
sen av dess relevans för den nuvarande kontext som eleverna befinner 
sig i, skulle elevernas möjlighet att uppleva och uppskatta ett verks 
originalitet möjligen öka (Attridge, 2015, s. 202). Undersökningar 
inom det kognitiva forskningsfältet indikerar också att läsare har 
bättre förståelse för och minns mer av texter som är kulturellt bekanta 
för dem, än texter som de inte är förtrogna med ur ett kulturellt per-
spektiv, vilket beror på läsarens kulturella schemata och förförståelse 
(Cai, 2005, s.156). Däremot är givetvis en kulturell bakgrund som 
samstämmer med det litterära verket aldrig en garanti för läsarens för-
ståelse och inte heller innebär det att två läsare från samma kultur bär 
på samma erfarenheter eller uppfattning av vad denna kultur är och in-
nefattar (Cai, s.158–159, 2005). Det finns inte heller någon enkel kor-
relation mellan kvantiteten kontextuell kunskap och kvaliteten på läs-
ningen: goda läsare är inte nödvändigtvis de som besitter den största 
andelen information (Attridge, 2015, s. 197). Däremot kan i vissa fall 
en omedvetenhet om vissa specifika företeelser eller sakförhållanden 
leda till en läsning som blir ofullständig.  

Det finns givetvis inget givet svar på frågan om vad som räknas 
som relevant kontext i en undervisningssituation. Man måste även 
vara medveten om att det svar man ger på frågan även kan ge utslag 
som skillnader i tolkning och hur verket uppskattas av läsaren. Med 
läsarens reception i åtanke måste vi därför ställa oss frågan vilken typ 
av kontextuell information som är mest värdefull för läsaren, vilket 
Attridge uttrycker med frågan: ”what kind of contextual information is 
valuable to have absorbed, when engaging with a literary work, in or-
der to maximize the experience of invention – and along with invent-
ion the closely-related qualities of alterity and singularity?” (2015, s. 
202). Jag tolkar det som en uppmaning till att finna en balansgång 
mellan att stötta eleverna i deras meningsskapande genom att ge dem 
viss förförståelse – och samtidigt utforska det som är textens alteritet – 
eftersom annanheten i sig utmanar våra invanda sätt att tänka. Purves 
(1993, s. 359) menar att elever: 
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need to acknowledge themselves as readers with prejudices, ignorances, and 
beliefs that impinge on their readings and interpretations. They need to see 
that as they are engaged in the hermeneutic task, they are learning to interpret 
themselves as readers as well as to interpret the authors as writers. They are 
members of a culture with the habits of that culture engaged in reading the 
work of inhabitants of other cultures. 
 

Det finns med andra ord ett värde i distansen till litteraturen, vilket 
den undervisande litteraturläraren bör beakta och inkludera i plane-
ringen med litteraturarbetet, snarare än att fokusera på att försöka upp-
häva. Det unika med skönlitteratur är någonting annat än att "sprida 
information om andra kulturer" då konsten har en egenart och pot-
ential att öppna upp för nya möjligheter. Men detta sätt att förhålla sig 
till textens alteritet fordrar att eleverna får stöd i att gå vidare med sina 
läsningar. 

Frågan som bör ställas utifrån ett undervisningsperspektiv är natur-
ligtvis vilken form av stöttning eleverna behöver för att gå vidare från 
avståndstagande till någonting annat – förslagsvis Bhabhas ’tredje 
rum’, där ambivalens och frånvaron av förenklade uppdelningar och 
dikotomier inte bara får utrymme utan även kan vara utgångspunkt för 
någonting helt nytt (Bhabha, 1994). Utifrån denna undersökning syns 
vikten av att betrakta den litteratur vi läser i skolan utifrån en kulturell 
kontext, eftersom enbart en estetisk eller universalistisk utgångspunkt 
blir otillräcklig. Ett alltför stort textfokus eller ett renodlat reader re-
spons-perspektiv, där all mening förläggs hos läsaren, riskerar att vid-
makthålla vad en västerländsk kanon explicit upprätthåller, eftersom 
det utgår ifrån ett underförstått monokulturellt perspektiv (Purves 
1993, s. 358). Detta innefattar även den universalism Said (1993) syf-
tar på. 

Att tillföra en relationell och kontextuell aspekt till litteraturunder-
visningen, för att på så sätt få upp diskussioner om skillnader till ytan, 
innebär dock även ett risktagande där motsättningar och spänningar 
kan komma upp till ytan. Som vi sett i elevtexterna ovan finns dessa 
spänningar hos eleverna, men frågan är hur mycket av dessa som van-
ligen får utrymme i klassrummet. Här har litteraturundervisningen ett 
stort ansvar för att skapa ett klassrumsklimat där det är tillåtet att 
pröva sina idéer och tankar gentemot andras.  
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6.3.5 Den ambivalenta kroppen 
En mindre del av elevtexterna lyfter i sina resonemang tankegångar 
kring en osäkerhet vad gäller huvudkaraktären Maxwell Kungus et-
niska och geografiska ursprung, med hänvisning till hur han gestaltas i 
novellen utifrån olika aspekter. Detta ser vi exempel på i Fannys text: 

 
Det som jag i början hade svårt att förstå var huvudpersonens två namn. 
Ibland refererades han till som ”Kungu” och ibland som ”Maxwell”. Vi får 
inte reda på så mycket om pappan i berättelsen men jag har anledning att tro 
att han var vit, kanske britt. Under novellen kan vi bland annat läsa de här be-
skrivningarna av Kungu: ”Servitriserna, som alltid fnissade över hans onatur-
ligt ljusa hy och ögon som blev stora av alkohol, kallade honom ”Brownie”.” 
”En lång, ljus man med månansikte och hög panna, risigt skägg och vildvuxet 
hår (...)”. Detta skulle kunna förklara hans två namn.  /.../ Kungu kan vara hu-
vudpersonens kenyanska namn och Maxwell hans brittiska. Kungu får även ta 
del av ett arv efter hans pappa som verkar vara stort eftersom han kan leva i 
BuruBuru utan att arbeta. Hans pappa måste ha varit framgångsrik och förfo-
gat över en hyfsat stor förmögenhet, också eftersom hans barn blev jurister 
och bankmän. Självklart kan pappan varit kenyan, men av någon anledning 
tror jag att han var engelsman. (Fanny åk2) 

 
Fanny letar efter tecken i texten som kan fastställa Maxwell Kungus 
identitet och de ledtrådar hon finner är kopplade dels till att Kungu be-
skrivs som att ha ”ljus hy”, vilket Fanny uttyder som att han har brit-
tiskt (vilket jag här tolkar som likställt med ”vitt”) påbrå på faderns 
sida, och dels den priviligierade socioekonomiska situation familjen 
befinner sig i – vilket enligt Fanny är ännu ett tecken på att fadern var 
britt/vit. Även Danielle drar likhetstecken mellan hudfärg och privile-
gier: 
 

Kungu beskrev ju också sig själv att ha onaturligt ljus hudfärg vilket ledde till 
att han ofta fick uppmärksamhet, blev behandlad annorlunda av t.ex. hans 
mamma som såg honom som ett problem och också att det syntes direkt när 
Kungu var en nykomling på en plats. Han behövde lära sig språket och ko-
derna för att känna att han passade in, kanske extra mycket just eftersom att 
han stack ut. När han var yngre berättade han att klasstillhörigheterna i Kenya 
var till fördel för honom och det kan nog ha berott på hans ljusare hudfärg. 
Många var då intresserade av honom just eftersom att han stack ut. (Danielle 
åk1) 

 
Danielle kopplar med andra ord inte skildringen av fördelarna med 
klasstillhörighet till Kungus ekonomiska situation, utan kopplar sna-
rare ihop privilegier med hans kropp och föreställda etnicitet.  
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I novellen framkommer det tydlig att huvudpersonen har två för-
namn, Maxwell Kungu, men det faktum att namnen används växelvis i 
texten ter sig förvirrande för många elever. Flera elever har satt lik-
hetstecken mellan det mer västerländskt klingande Maxwell och ett 
brittiskt påbrå, eller som i Jasminas fall nedan, en längtan efter att 
”vara västerländsk” som hon tolkar in i texten:  

 
I texten kallas han Kungu, men av sin familj Maxwell (utom Lois “juristsys-
tern” som kallar honom Kungu en gång). Jag undrar om Maxwell var hans 
“vita” namn och Kungu mer var hans afrikanska namn, och familjen ville vara 
västerländsk. (Jasmina, åk2) 
 

Elevtexterna visar här på en viss osäkerhet som uppstår när eleverna 
inte kan avgöra huruvida huvudpersonen i novellen är av afrikanskt el-
ler västerländskt ursprung – och de letar i texten efter tecken som kan 
ge ledtrådar: 

 
En sak jag inte uppfattade var vilken hudfärg Kungu hade. Vid ett tillfälle så 
kommenterar Kungus mamma hans utseende och säger ”Unnnh…så mjukt 
och vitt” och Kungu beskrivs som en lång ljus man. Men samtidigt så pratas 
det om ”vita män” som om det vore något avlägset och okänt. Jag förstår inte 
varför de skulle använda termen ”vita män” om de själva var västerlänningar? 
(Helena, åk2) 

 
Vem som räknas som vit respektive icke-vit är beroende av både plats 
och tid – det är skillnad på att räknas som vit i Sverige, Grekland eller 
Guatemala ”och på samma sätt blir vissa kroppar rasifierade i Sverige 
men inte i andra länder” (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & León Ro-
sales, 2012, s. 45). Dessa gränsdragningar och uppdelningar av männi-
skor ser även olika ut beroende på sammanhang. Internaliserade före-
ställningar kring ursprung, hudfärg och socioekonomiska positioner 
kan därmed resultera i ageranden eller yttranden som – utan att det är 
intentionen – ändå blir fördomsfulla eller generaliserande.  

Hall (1990, s. 222) framhåller att vi alla skriver och talar utifrån en 
specifik tid och plats samt utifrån en specifik historisk och kulturell 
kontext – det vi uttalar är alltså alltid kontextualiserat och därmed 
även positionerat. Vid läsning av ett litterärt verk finns alltid relat-
ionen mellan läsaren och dennes kontext med i spel, precis som det 
alltid finns en aspekt som inkluderar relationen mellan läsaren och för-
fattarens ursprungliga kontext (Attridge 2015, s. 181). Men genom 
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skönlitteraturen och litteraturundervisningen kan vi få verktyg att ifrå-
gasätta invanda tankemönster och ifrågasätta våra egna reaktioner på 
texter: 

En sak som jag reagerade på när jag läste novellen var att det stod ”vita män”. 
Jag vet inte riktigt anledningen varför jag reagerar på just det men jag tror att 
människors hudfärg brukar väldigt sällan vara något som beskrivs i andra 
böcker jag brukar läsa. Och speciellt inte den enda förklaringen för några per-
soner. (Lina, åk1) 
 

En tänkbar väg här skulle kunna vara att lyfta tal om vithet i en under-
visningskontext i syfte att synliggöra de normsystem som påverkar 
och reglerar relationer mellan olika människor – där vithet skapas som 
den överordnade och priviligierade positionen gentemot icke-vita 
kroppar (Hübinette et.al., 2012).45 För att kunna motverka ett dikotomt 
tänkande där vit/icke-vit placeras som binära oppositioner bör under-
visningen stödja eleverna i ett kritiskt granskande av de egna med-
vetna eller omedvetna föreställningarna kring etnicitet, och klass och 
identitet, eftersom ideologiska och ekonomiska aspekter även har ett 
samband med olika gruppers underordning (Loomba, 2005). Samman-
fattningsvis pekar här resultaten på behovet av ett kritiskt intersektion-
ellt perspektiv i litteraturundervisningen.  
 

6.3.6 Språk, form och stil 
En stor del av eleverna, övervägande i årskurs 1, upplever svårigheter 
med att ta till sig texten på grund av dess språkliga utformning, form 
eller stil. Kommentarer om ordval och meningsbyggnad i novellen är 
överlag väldigt vanligt förekommande i elevtexterna och kan exem-

                                                 
45 Sveriges koloniala historia visar på stereotypa och exotiserande framställningar inom konst 
och kultur, som än idag är gångbara inom vår kulturvärld såväl som i vardagen (Mångkultu-
rellt centrum 2014, s. 22). Dagens svenska relationer till Afrika och till afrikaner är fortfa-
rande i hög grad präglade av det koloniala arvet, i likhet med situationen i övriga Europa och 
världen (Mångkulturellt centrum, 2014, s. 22). 2012 års offentliga kulturdebatter tydliggjorde 
detta, då rasstereotypa skildringar av svarta människor blev en offentlig debatt. Exempel på 
detta är Stina Wirséns barnboksfigur Lilla Hjärtat som pekades ut för att vara tecknad som en 
stereotyp och rasistisk ”pickaninny”. Ett annat exempel är diskussionen kring seriealbumet 
Tintin i Kongo, som plockades bort från hyllan i Kulturhusets barn-och ungdomsbibliotek, på 
grund av att dess innehåll av ansvarig för biblioteket bedömdes som rasistisk.  
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pelvis röra sig om längden på meningarna. Ofta kretsar kommenta-
rerna kring stilnivå, vilket visar på en medvetenhet om hur de språk-
liga elementen påverkar elevernas upplevelse av texten:   

Det första jag tänkte på då jag började läsa var författarens sätt att skriva och 
beskriva. Han gör det på ett mycket sakligt och nästan nonchalant sätt - ett ex-
empel finns redan i första meningen då Kungu vaknade ”en sen eftermiddag i 
Limuru upp ur månader av lång sömn och bestämde sig för att han aldrig mer 
ville träffa sina närmaste släktingar”. Meningen väcker genast en mängd frå-
gor - hur kan Kungu ha sovit så länge, varför har han sovit så länge, varför vill 
han aldrig mer träffa sina släktingar, vad är det dem har gjort, vad är det han 
har gjort - men sedan kommer en punkt och därefter inget mer. Detta skrivsätt 
fortsätter genom hela novellen och det är antagligen därför jag inte fastnade så 
mycket för historien. Jag tycker om att läsa berättelser som innehåller känslor, 
inte endast information. (Linnéa åk2, texten är publicerad i sin helhet) 
 
Författaren skriver långa meningar och har en helt annorlunda meningsupp-
byggnad än jag är van vid. T.ex. “... Två av rummets väggar var stora av speg-
lar och det svarta gummigolvet var fullt av indignerat gnisslande gummi topp-
pat av ett himmelsblått tak vakande över gubbar med bröst som kippade av 
getkött och 40 års beroende... “Detta gör att jag lätt blir förvirrad och måste 
återigen läsa om meningen vilket gör att jag tappar intresset och inte läser no-
vellen på ett ordentligt och “bra” sätt. (Evangelina åk1) 
 
 

I Linnéas text, i första exemplet ovan, är upplevelsen att texten inne-
håller ”endast information” och inga känslor. Hon sätter inte direkt 
ord på det, men en rimlig slutsats är att berättartekniken skapar en di-
stans till texten som Linnéa inte tar sig förbi. Det skulle även kunna 
vara så att tomrummen i texten för Linnéa, liksom för Evangelina, är 
allt för många, vilket kommentarer som att texten ”väcker en mängd 
frågor” och att man ”blir förvirrad och måste återigen läsa om me-
ningen” tyder på (Iser, 1978). De många ofyllda tomrummen leder i 
sin tur till att den känslomässiga responsen uteblir.  
 Vad gäller lexikala hinder så verkar dessa med något enstaka un-
dantag inte utgöra några svårigheter för eleverna: ”Han använder sig 
även mycket av ordet ’Notis’ vilket inte är så vanligt väl?!” (Elina 
åk2), vilket kan tolkas som att de flesta av deltagarna har utvecklat 
strategier för att ta sig runt eventuella problem med ordförståelse. 
Dock är ett tydligt undantag de ord på kiswahili som ibland förekom-
mer i novellen: 

 
En av de första sakerna jag la märke till var att jag blev störd av att jag inte 
förstod alla ord och begrepp i texten, t. ex pangas och mungiki. (Lisen åk1).  
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Andra saker som väckte frågor var alla de orden utan svensk översättning 
(som jag dock hittade i slutet) som gjorde mig förvirrad för att jag inte förstod. 
(Ilana åk1) 
 
I novellen var det väldigt många ord som jag inte riktigt förestod vilket gjorde 
att jag inte riktigt hängde med i händelseförloppet alla gånger (hittade ordlista 
när jag läst klart texten...). (Lina åk1) 
 
I slutet av hela novellen finns en ruta med förklaringar till vissa av orden men 
det är ändå något som jag tycker stör lite i läsningen. Jag förstår ju av sam-
manhanget att en birika är någon sorts kittel eller liknande men det skapar ett 
litet hinder i läsningen. (Tea åk1) 

 
I exemplen ovan beskriver eleverna hur orden på kiswahili gör att de 
får svårt att ta till sig novellen som helhet. För dessa elever blir de oö-
versatta orden ett irritationsmoment, och de drar slutsatsen att det är 
dessa som bidrar till deras svårigheter att förstå texten. Tilläggas bör 
dock att de oöversatta orden inte är så betydelsebärande att novellens 
mening går läsaren förbi utan kunskap om dess betydelse.46 Novellens 
sammanhang går att förstå utan den ordagranna översättningen, ef-
tersom ledtrådar i novellen gör att läsaren ändå kan få en bild av sam-
manhanget. Med andra ord verkar de oöversatta orden nästan få en 
förhöjd betydelse för eleverna, vilket kan jämföras med de tendenser 
till exotiserande vi har sett i tidigare avsnitt. En hypotes är även att 
elevernas svårigheter även kan röra sig om en ovana vid att göra infe-
renser, det vill säga interagera med den skönlitterära textens tomrum 
(Iser, 1978). När eleverna stöter på hinder i läsningen saknar de strate-
gier för att ta sig vidare (jfr Wennerström Wohrne, 2015). Detta gäller 
även novellens bildspråk: 

 
Författaren använder sig även av andra liknelser än jag är van vid. T.ex. “... 
Hennes ansikte hade med åren blivit gråsvart, som den åldrande barken på ett 
mugumo-träd... “Dessa liknelser och beskrivningar gör det svårt för mig att 
förstå och måla upp en bild av det som författaren beskriver. Jag skulle för-
modligen behöva leta på internet för att hitta en bild på mugumo-trädet för att 
förstå, vilket gör att jag snabbt tappar intresse och inte orkar läsa novel-
len/boken för att det tar för mycket tid. (Evangelina åk 1) 
 
Jag tyckte att det blev lite förvirrande ibland. Författaren skriver om en som 
bor i Kenya och många liknelser och föremål vet jag inte vad det är. ”Hennes 

                                                 
46 På novellen sista sidan finns en ordlista med sju stycken översatta ord, vilka dock inte in-
kluderar alla de ord på kiswahili som återfinns i texten. Eleverna fick ingen specifik informat-
ion om detta innan de läste texten. Detta väcker irritation hos några elever som upplever att de 
fick översättningarna ”för sent”.  
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ansikte hade med åren blivit gråsvart, som den åldrande barken på ett 
mugumo-träd”, det är ett exempel på ett sådant fall. (Tea åk1) 

 
I de fall som exemplifieras ovan blir textens artikulerande av vad ele-
verna upplever som det andra delvis obegripligt, vilket skapar osäker-
het hos dem. Elevens värld och textens värld hamnar alltför långt ifrån 
varandra och detta kan i sin tur leda till ett motstånd mot texten i sig. 
Det personliga engagemanget, literary transfer-effekten, uteblir (To-
rell, 2002). En kulturell distans kan alltså fungera som en gräns mellan 
verk och läsare, oavsett om distansen är geografisk, lingvistisk eller 
temporal (jfr Attrige, 2015; Nilsson, 2015). 

Det finns dock exempel på elever som betraktar annanheten i det 
lexikala som någonting positivt: 

/…/ för det första tycker jag att vissa av orden var svåra att förstå (eller tja, om 
man inte googlade dem fanns det ingen chans att jag skulle förstå eftersom att 
de tillhör en annan kultur) så det skapade ju lite frågetecken. Menar dock inte 
att det blir negativt, utan tycker snarare att texten blir mer verklig då de riktiga 
benämningarna används! (Cia åk2) 
 

För Cia verkar de oöversatta orden snarare vara till hjälp i inlevelsear-
betet, vilket kan jämföras med de elevtexter som finns under temat 
Det nya, där det exotiska i texten beskrivs som en intresseväckande 
faktor men även ett sätt att göra kopplingar mellan texten och omvärl-
den. 

De elevtexter som kommenterar novellens litterära form på ett ne-
gativt och/eller avståndstagande sätt hör med något enstaka undantag 
hemma bland eleverna i årskurs 1. Det kan tyda på att de äldre ele-
verna i årskurs 2 har tillägnat sig en större begreppsapparat vad gäller 
exempelvis berättartekniska grepp, vilket gör att litterära texter med 
en mer utmanande form inte upplevs som så oväntade som för de 
yngre, mer oerfarna eleverna. Som tidigare nämns så karakteriseras 
novellen av relativt komplicerade textstrategier utöver intrignivån (jfr 
Torell 2002; s. 24). Eleverna i de följande exemplen är inte helt utan 
performanskompetens, eftersom de visar medvetenhet om textens 
komposition, berättarteknik och karaktärsskildringar, men de finner 
däremot novellens form problematisk vilket de uttrycker i ofta värde-
rande termer (Torell, 2002): 

 
Tycker väl att texten inte riktigt höll formen för vad jag skulle kalla en klas-
sisk novell. Den utspelade sig inte under en kort tidsperiod med fokus på en 
händelse och det var för många karaktärer som blandades in. Har allt som allt 
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svårt att hänga med i vad som har hänt tidigare, samt vad som händer nu och 
får ingen riktig helhetsbild. (Molly åk1) 
 
Början av novellen är den del jag tänker på som viktigast. Slutet med gymmet 
känns en aning lösryckt och jag förstår inte riktigt vad författaren vill säga. 
Det känns som början på en längre berättelse, inte slutet på en novell. Kanske 
är det det som är meningen, att slutet på den här novellen är början på en an-
nan historia, men finns det en uppföljare? Jag skulle tro att det inte finns det, 
och det känns som en för ovanlig historia att ha som slut. Det här var lite svårt 
att förklara, hoppas att du förstår vad jag menar. (Caroline åk1) 
 
Det som gör novellen tråkig och läsa är att den fokuserar så otroligt mycket på 
Kungus liv och en massa person och miljöbeskrivningar. Detta kan jag tycka 
inte klassificeras som en Novell [sic]. Eftersom noveller sällan innehåller 
mycket miljö och personbeskrivningar. Dessutom får man inte veta mycket 
mer om vad som händer mellan flickan och Kungu. Det är kanske meningen 
att novellen ska se ut som den gör, men det som gör novellen spännande är 
just när han möter flickan. Man skulle egentligen vilja få veta mer.  (Ayhem 
åk1) 
 
Den var väldigt lång i förhållande till vad som hände i den. Texten är inte 
skriven så som jag har lärt mig att en novell ska skrivas. Den beskriver till ex-
empel en längre tidsperiod och avslutet är inte speciellt överraskande. (Cilla 
åk1) 
 
Sen tyckte jag inte att det hände så mycket i texten, jag såg ingen riktig bör-
jan, mitt och slut i den hela utan det kändes bara som allt var en enda lång mo-
noton text. Det måste jag säga att jag inte ser någon central handling i den här 
novellen. Språkmässigt är den väldigt bra, flyter på och ger intressanta be-
skrivningar, men historien är otydlig. Den börjar med att vi får veta en massa 
om Kungu och hans familj, hur pappan dött, hur Kungu varit deprimerad och 
nu bestämmer sig för att börja leva igen. Men resten av historien följer inte 
alls upp på detta. Istället för fler reflektioner om hans familj, eller förtydligan-
den om depressionen, får vi en (något förhastad) skildring av Kungus nya liv i 
ett annat område, hur han blir vän med en liten pojke, börjar hänga på en bar, 
börjar träna på ett gym och förälskar sig i en flicka som han kommer i kontakt 
med under träningen. Jag förstår verkligen inte vad de två historierna i den här 
novellen (familje- och depressionshistorien respektive nytt liv- och kärlekshi-
storien) har med varandra att göra. Inte heller får någon av dem en upplös-
ning. Familjen bara överges och romansen hinner knappt börja. Visst, det är 
en novell, och såna kan sluta ganska öppet, men en novell brukar också ut-
spela sig under en kort tid. Det gör inte den här. Det går tre månader från det 
att Kungu vaknar upp från sin isolering till det att han ”[förälskar] sig i flickan 
i speglarna”. Det som skulle kunna vara det genomlöpande temat i novellen är 
hur en deprimerad och isolerad person tar sig ut till omvärlden och börjar 
leva. Kungu lyckas finna både livsmening, kärlek och vänskap, trots att hans 
familj tror att han inte ska klara sig. Men detta tema borde i så fall förtydligas, 
kanske genom någon återkoppling till familjens låga förväntningar. Det borde 
passa att göra i slutet, när Kungu lyckats klara sig i trots till dessa förvänt-
ningar. (Lisen åk1) 
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När jag läste första meningen ”De möttes i speglarna” så trodde jag att novel-
len var en saga - en klassisk saga med prinsar, prinsessor och troll, så tänkte 
jag. Att träffas i en spegel känns som något som skulle kunna hända i en saga. 
Men jag insåg snart att så inte var fallet. Det är ett vardagligt språk som känns 
passande i en novell och tidigt i novellen så nämns tomma pillerburkar, alko-
hol, depression och onani - saker som inte vanligtvis förekommer i sagor. Jag 
blev en aning förvirrad när jag läste novellen då det kändes som om det var 
väldigt många karaktärer med. Men jag insåg också att vissa karaktärer kalla-
des olika saker av olika människor. Huvudkaraktären hade tre namn om inte 
fler. När jag läst ungefär halva novellen så hade jag nästan glömt bort första 
meningen, den som skulle beskriva novellen lite. Anledningen var nog att det 
är en väldigt liten del av novellen som faktiskt har med första meningen och 
titeln att göra. Novellen skulle nog kunna delas upp i två noveller och det 
skulle passa bra. Det är i de två sista sidorna då man fattar titeln och den första 
meningen. Det gjorde den lite svår att läsa. Jag skulle inte säga att den var så 
värst sammanhängande. /.../ Som sagt, med tanke på titeln så känns det som 
om författaren går in på oväsentliga detaljer som inte har något med saken att 
göra. Det blir förvirrande. (Alicia åk1) 
 

 
Tydligt här är att elevernas litterära repertoar inte matchar novellens 
(McCormick, 1994). Eleverna är dessutom präglade av hur de i littera-
turundervisningen har lärt sig hur en novell ”ska” se ut, med exempel-
vis få karaktärer, utspela sig under en begränsad tid, ha en tydlig vänd-
punkt och ha ett överraskande slut, vilket präglat deras litterära reper-
toar (McCormick, 1994). På gymnasiet är det enligt min erfarenhet 
vanligt att jobba med noveller i årskurs 1, vilket även stämmer in på 
de i undersökningen medverkande eleverna. De är då troligen präglade 
av såväl skoldiskursen som det faktum att de på grund av ålder möjli-
gen är mindre erfarna läsare.47 I ovanstående fall blir textens signifi-
kans en kritik från läsaren riktad mot text såväl som författare (Iser, 
1978, s. 150). Novellens relativt avancerade formspråk bidrar troligen 
till en överansträngning hos dessa elever vilket gör att de tar avstånd 
från texten (Iser 1978, s. 108). Det tycks som att hinder för förståelse 
är novellens relativt komplicerade berättarstruktur, snarare än de lexi-
kala hinder som nämndes ovan (jfr Johansson 2015; Wennerström 
2015). 

Trots att eleverna i exemplen ovan visar prov på performanskun-
skap genom sin kännedom om novellen som genre – så blir de i och 
kanske även genom denna kännedom begränsade i sina läsningar. En 
hypotes här är att en ensidig skolning inom en västerländsk kanon och 
                                                 
47 Denna undersökning har som fokus främst att undersöka de övergripande dragen i elevernas 
läsningar, snarare än den individuella responsen. I en annan typ av studie hade möjligen inter-
vjuer med de deltagande eleverna med syfte att undersöka deras läsvanor kunnat ge en mer 
nyanserad bild av anledningen till deras ofta kritiska kommentarer kring novellens form. 
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berättartradition samt ett möjligen ensidigt urval av noveller som läses 
i skolan vad gäller form, även kan innebära en begränsning vid läsning 
av fiktionstexter som befinner sig utanför denna kanon. För att komma 
vidare med sin förståelse av litteraturen är eleverna alltså behjälpta av 
kunskaper om berättarperspektiv och synvinklar, vilket ingår i perfor-
manskompetensen (jfr. Johansson 2015, Torell 2002). Men i denna 
performanskompetens skulle då även kunskap om olika litterära tradit-
ioner inkluderas, för att eleverna ska kunna ta sig vidare från den nor-
mativa bilden av hur en text ”ska” se ut inom en viss genre.  
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7 Avslutande kommentarer 

Som nämndes i inledningen så har denna undersökning sin utgångs-
punkt i ett reellt undervisningsproblem. Den ursprungliga forsknings-
planen inkluderade även resultaten av en intervention som byggde på 
en första analys av de skriftliga reflektioner som presenteras i denna 
licentiatuppsats. Inför denna intervention, som planerades tillsammans 
med de undervisande lärarna i svenska, designades en undervisnings-
sekvens i syfte att stötta de deltagande eleverna i läsningen av världs-
litteratur. Det resulterade i en lektionsserie om 6 - 8 pass på vardera 80 
minuter, där empirin, förutom elevernas inledande skriftliga reflekt-
ioner, bestod av inspelade elevsamtal, webbtexter och läsloggar. Det 
visade sig dock under studiens gång att enbart de första skriftliga re-
flektionerna i sig erbjöd så mycket intressant underlag att undersök-
ningen snabbt skulle växa till proportioner långt större än vad som 
ryms i en licentiatuppsats. Därav togs beslutet att enbart fokusera på 
elevernas inledande läsning av novellen utifrån vad de lade märke till i 
texten.  

I detta avsnitt sammanfattar jag inledningsvis resultatet av under-
sökningen och diskuterar det i relation till det specifika med att läsa 
världslitteratur i klassrummet. Jag kommer även att lyfta några didak-
tiska implikationer av betydelse för litteraturundervisningen. Dessu-
tom kommer jag att ge några undervisningsexempel utifrån den ur-
sprungliga interventionen. Dessa gör givetvis inte några anspråk på att 
vara en lösning på det undervisningsproblem som beskrevs inled-
ningsvis eftersom några effekter inte har prövats och empirin inte är 
färdiganalyserad. Däremot kan de betraktas som tankar till utpröv-
ningar av framtida interventioner eller som idéer att utgå från i dis-
kussioner kring en litteraturundervisning som inkluderar världslittera-
tur. 
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7.1 Vad resultaten visade 
Under det första temat i denna undersökning, Det nya – litteraturen 
som kunskapskälla och fönster mot världen, ser vi att en övervägande 
del av eleverna upplever läsningen av novellen som positiv. Inte i 
första hand utifrån en estetisk upplevelse – utan som ett sätt att vidga 
omvärldsperspektivet. I detta går det att uttyda några olika tendenser. 
Det finns bland annat en tydlig benägenhet att läsa novellen faktivt, 
det vill säga att novellen blir en källa till information om kultur, geo-
grafi och samhälle (Steffensen, 1995). Inte sällan blir författarens ur-
sprung för eleverna här en garanti för att novellens innehåll är auten-
tiskt, i bemärkelsen att det gestaltar en verklighet.  

Tydligt i resultatet är även den förvåning som uttrycks av eleverna 
när deras egna repertoarer inte stämmer överens med textens (Iser, 
1978; McCormick, 1994). Ett annat sätt att uttrycka det är att deras 
förkunskaper och tidigare föreställningar inte stämmer överens med 
det som novellen skildrar. Många av eleverna har en föreställning om 
”Afrika” som inkluderar fattigdom och nöd – och när novellen skildrar 
någonting helt annat leder det i flera fall till att de unga läsarna intar 
ett metaperspektiv på den egna läsningen. De blir genom novellen 
medvetna om de egna referensramarna och de föreställningar som de 
tar med sig in i läsningen.48 En ytterligare konsekvens för reflektion-
erna är att när eleverna upplever att de bilder de har med sig in i läs-
ningen inte stämmer överens med det novellen faktiskt gestaltar, ham-
nar denna avvikelse från det väntade i fokus, medan andra aspekter av 
texten kommer i skymundan. Själva annanheten i det lästa rubbar ele-
vernas tidigare förställningar och fångar deras uppmärksamhet. I ele-
vernas förgivettagande ser vi hur det icke-västerländska konstruerats 
utifrån en diskurs där det västerländska subjektet är centrum och norm 
– och det ”afrikanska” befinner sig i periferin. 

Även om elevtexterna som placerats under detta tema visar på en 
medvetenhet kring den egna kulturella positionen, vilket tyder på en 
utvecklad förmåga till metaperspektiv såväl som en kritisk läsning, så 
är det i de flesta fall också det enda de tenderar att lägga märke till i 
texten, eller åtminstone det enda de funnit värt skriva om. I det meta-
perspektiv som eleverna anlägger syns alltså en kritisk läsning, där 
eleverna utifrån det lästa reagerar på strukturella orättvisor kopplade 

                                                 
48 Noteras bör att de medverkande eleverna utgjorde en homogen grupp av läsvana och uttalat 
omvärldintresserade tonåringar – en annan elevgrupp kan tänkas behöva stöttning i mycket 
större utsträckning för att bli medvetna om och sätta ord på det metaperspektiv som många av 
eleverna i denna undersökning ger uttryck för. 
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till omvärlden såväl som skildringar kring exempelvis klass i den litte-
rära texten. En försiktig slutsats är alltså att det specifikt är det ovän-
tade och ”annorlunda” i den litterära gestaltningen som når bortom det 
personliga och individuella. Läsningen av novellen kan här betraktas 
som grogrund för en kritisk läsning såväl som en kunskapsform. Inte 
för att betrakta skönlitteratur som en källa för faktiska förhållanden i 
en specifik miljö, ett visst samhälle eller en viss tid – utan som möjlig-
het till förståelse för existenser och förhållanden som ligger utanför de 
egna erfarenheterna (Rehal, 2017, s. 35). Dock finns det en risk med 
denna läsning att estetiska och litterära aspekter hamnar i skymundan, 
vilket ställer krav på den undervisande läraren att fundera på syftet 
med läsningen i en specifik undervisningssituation samt vilken typ av 
stöttning eleverna behöver för att nå dit.  

Ett annat intressant resultat är det positiva syfte eleverna såg med 
den egna faktiva läsningen. De betraktar här läsningen av den keny-
anska novellen utifrån didaktiska intentioner kopplat till omvärldskun-
skap, vilket vore intressant för en framtida studie att undersöka vidare. 
Ur ett undervisningsperspektiv är det relevant att fråga sig vad som 
ligger bakom denna litteratursyn. En hypotes är att eleverna utifrån en 
skoldiskurs utgår från att läsning av skönlitteratur ska uppfylla ett på 
förhand givet syfte, vilket de här försöker förutse genom att skriva 
fram vad de har ”lärt sig om” Kenya/Afrika/afrikansk litteratur/kanon. 

De elevtexter som placerats under det andra temat, Det familjära – 
litteraturen som igenkänning och spegling, visar inte på samma kri-
tiska läsning som ovan nämnda elevtexter. Inom detta tema fokuseras 
de egna subjektiva erfarenheterna snarare än omvärlden. Det erfaren-
hetsmässiga eller literary transfer-kompetensen verkar här inte för-
djupa förståelsen för det lästa – även om det kan tyckas öka elevernas 
engagemang för texten (Torell, 2002). Eleverna skriver här fram en 
del av novellen som de känner igen sig i och reflektionerna hamnar 
följaktligen ofta i dem själva och egna upplevelser av exempelvis psy-
kisk ohälsa, relation till föräldrar eller träning – aspekter som visserli-
gen finns med i novellen men som i elevernas reflektioner inte handlar 
om det skrivna utan om personliga erfarenheter eller uppfattningar om 
ämnet. Istället för att vidga perspektiven och få syn på omvärlden be-
kräftar eller speglar läsningen snarare det redan kända. Här krävs det 
för elevernas del en ökad performanskompetens som inkluderar en 
större distans och kunskap om hur kontexten påverkar den egna 
blicken, för att inte ledas ut från texten. Risken är annars att tolkning-
arna speglar det för eleverna redan kända snarare än att fördjupa text-
förståelsen eller upptäcka nya horisonter. En del av elevtexterna under 
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detta tema lyfter även fram universella eller allmänmänskliga aspekter 
av det lästa och igenkänningen tycks även här vara ett sätt att engagera 
sig djupare i novellen, men inte heller i detta fall är det en garant för 
att reflektionerna handlar om texten på ett djupare plan än att konsta-
tera att ”vi alla är lika”.  

Under det tredje temat, ”Det annorlunda – litteraturen som den 
andre” återfinner vi de elevtexter som betonar ett tydligt avståndsta-
gande eller ifrågasättande av texten. Detta sker dels utifrån elevernas 
allmänna repertoar när de reagerar negativt på skildringar av exempel-
vis kulturella mönster i novellen, som familjerelationer, och dels uti-
från elevernas litterära repertoar när de skriver fram negativt värde-
rande åsikter om novellens form eller språk (McCormick,1994). Ele-
vernas reaktioner kring karaktärernas handlingar eller frågor knutna 
till genus tar visserligen avstamp i den litterära texten men har inte all-
tid så stor bäring däri. Ett mönster är att eleverna i sina reflektioner 
här tenderar att behandla novellen som en reell meningsmotståndare, i 
de fall när novellen skildrar handlingar eller åsikter som inte stämmer 
överens med de egna värderingarna. Följden blir ett starkt avståndsta-
gande och känslomässiga reaktioner gentemot det lästa. När eleverna 
tar avstånd från aspekter av novellen som är kopplade till dess form, 
har det i de flesta fall att göra med deras förväntningar på hur en no-
vell ”ska” se ut, utifrån vad de tidigare har lärt sig genom litteraturun-
dervisningen.  

7.2 Att läsa världslitteratur – vad kan sägas utifrån 
undersökningen? 

Det finns aspekter av denna undersökning som troligtvis skulle visa på 
liknande resultat om eleverna fått läsa en motsvarande novell som ut-
spelade sig i en svensk eller kanske amerikansk nutida kontext. Svå-
righeterna med att ta till sig en litterär form som bryter mot den klas-
siska modellen för en novells uppbyggnad är ett sådant exempel. En 
del elevers generella besvär med textens tomrum är en annan. I resul-
taten ser vi även bekräftat vad som redan kommit fram genom tidigare 
forskning; vikten av att ha förmågan att ställa frågor till texten för att 
utvecklas till en kritisk läsare (Westlund, 2013), behovet, i synnerhet 
för de elever som upplever att texten inte har med dem själva att göra, 
av att samtala om det lästa med andra för att få stöd i att ta steget in i 
nya föreställningsvärldar (Langer, 2011) och elevernas önskan av vi-
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suell stöttning för de som inte förmår att ”se” innehållet i texten fram-
för sig (jfr Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller, 2011). Med det 
finns även aspekter av resultatet som specifikt kan kopplas till textens 
gestaltning av och ursprung i det icke-västerländska.  

Det tydligaste exemplet är tendensen till att uppmärksamma 
aspekter av texten som upplevs som oväntade utifrån ett kulturellt per-
spektiv. När det lästa avviker mot elevernas förväntningar blir det 
också vad som hamnar i fokus för deras uppmärksamhet. Ett annat ex-
empel är det nyttoperspektiv som eleverna lägger in i läsningen. Att 
unga läsare tenderar att läsa skönlitterära texter faktivt och även upp-
skattar litteratur med verklighetsanknytning har konstaterats i tidigare 
undersökningar – men här blir själva syftet med novellen för eleverna 
ett uttalat ”att lära sig om länder i Afrika”. Den faktiva läsningen för-
stärks till synes ytterligare genom att eleverna tar författarens ur-
sprung som en garant för en tillförlitlig gestaltning av verkligheten. 
Elevernas lässtrategier verkar med andra ord att förhöja det exotiska i 
text såväl som författarskap och i det bidra till en föreställd autentici-
tet vad gäller realismen i det lästa, samtidigt som andra litterära 
aspekter hamnar i skymundan.  

I de fall performanskompetensen inte är tillräcklig hos eleverna, vil-
ket får dem att reagera över språkliga komponenter eller novellens 
form, ser vi också specifika effekter utifrån novellens ursprung och in-
nehåll. Eleverna tenderar inte sällan att likställa dess främmandegö-
rande litterära element med det ”icke-västerländska” och resone-
mangen resulterar då i ett avståndstagande eller en negativ värdering 
av det lästa utifrån en geografisk eller kulturell tillhörighet. De språk-
liga litterära dragen definieras av eleverna som ”det som inte är som 
vi” – i bemärkelsen det som inte är västerländskt. För denna grupp av 
elever verkar de språkliga greppen alltså att förstärka binära opposit-
ioner av ”vi och dem”. 

Som vi ser i resultaten så anlägger flera av eleverna ett metaper-
spektiv på det lästa vilket i vissa fall leder till ett ifrågasättande av läs-
ningen i skolan, den litterära kanon såväl som vår koloniala historia. 
Däremot visar även samma elever ofta en avsaknad av reflektioner 
kring estetiska aspekter av det lästa. Vare sig det grundar sig i en av-
saknad av förmågor till denna typ av reflektioner eller om det beror på 
att allt fokus läggs på just den aspekt av det lästa som de själva finner 
mest intressant, så kan de genom litteraturundervisningen behöva stöd 
i att återvända till själva texten och diskutera det som ett fiktivt litte-
rärt verk. Det faktum att eleverna utifrån det lästa intar en kritisk po-
sition betraktar jag som någonting positivt som går att bygga vidare på 



 128 

i undervisningen. Här kan vi tydligt se vilken funktion skönlitteratu-
ren, i de bästa fall, kan fylla för att ge tillgång till andra världar och 
vidga de egna perspektiven. I detta syfte kan litteraturundervisningen 
stötta eleverna på olika sätt, dels genom konkret kunskap om postkol-
oniala perspektiv samt även ökad omvärldskunskap, för att öka elever-
nas förståelse för att de ofta generaliserande bilder vi har kan vara en-
sidiga såväl som otillräckliga – och att våra föreställningar fortfarande 
är påverkade av det koloniala tillståndet och synen på den andre. Det 
finns med andra ord en kraftfull didaktisk potential i aspekter av 
världslitteraturen som litteraturundervisningen aktivt skulle kunna 
fånga upp och utveckla.  

Slutligen bör innebörden av begreppet det universella eller allmän-
mänskliga diskuteras i relation till läsning av världslitteratur. Bland en 
grupp av elever i denna undersökning ser vi en tydlig framskrivning 
av vad de betraktar som allmänmänskliga eller universella aspekter av 
novellen.49 Med hjälp av den postkoloniala teoribildningen kan vi 
emellertid problematisera antagandet att det finns aspekter av mänsk-
liga erfarenheter som går utöver det lokala kulturella (Ashcroft et.al. 
1995). Ett sökande efter bekräftande av likheter riskerar att bli alltför 
ytlig och det universella tenderar dessutom att definieras utifrån ett 
västerländskt centrum – där det andra förblir det avvikande. Vi som 
läsare kan inte bortse från den egna kulturella kontexten och erfaren-
heterna då vi läser, vilket kan innebära att vi förväxlar det väster-
ländska med det allmänmänskliga. Här ser vi alltså ett behov av att i 
läsning av världslitteratur arbeta med att utveckla elevers förmåga att 
skifta perspektiv och betrakta den egna utgångspunkten utifrån ett kri-
tiskt perspektiv. 

Utifrån ett läroplansperspektiv kan vi även problematisera formule-
ringen av kunskapskraven för kursen svenska 1, där begreppet det all-
mänmänskliga återfinns i formuleringen för betyget A. En rimlig 
tanke är att gymnasieelever skolas in i att söka efter just dessa 
aspekter och att tendensen till att söka det allmänmänskliga därmed 
förstärks genom styrdokumenten.  
 

                                                 
49 Omfattningen av elevernas påverkan av och relation till det allmänmänskliga stod tydligt i 
den examinerande litteraturanalys som eleverna i årskurs 1 skrev i anslutning till den genom-
förda interventionen (och som inte är en del av denna undersökning), där ”det allmänmänsk-
liga” pliktskyldigt nämndes i var och varannan uppsats, utan att nödvändigtvis gå på djupet 
med novellen. Ett exempel är formuleringar som: ”I novellen skildras hur Kungu blir föräls-
kad, vilket jag tycker är väldigt allmänmänskligt”.  
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7.3 Didaktiska implikationer och en framtida 
litteraturundervisning 

Vi vet genom tidigare studier att det inte är exponering för litteratur i 
sig som ger störst effekt på elevers läsförmåga utan lärarens undervis-
ning i litteratur (Hattie, 2009; Westlund, 2013). I den interventionsdel 
som tidigare beskrevs som en ursprunglig del av denna undersökning 
ingick bland annat följande moment som en del av litteraturundervis-
ningen: 
 

• Modellering av läraren utifrån den skönlitterära texten för att 
visa hur man kan ställa frågor till texten i olika syften.50 

• Göra identitetskartor över sig själv och de litterära karaktä-
rerna i ett komparativt syfte och för att öva förmågan till per-
spektivskifte.51 

                                                 
50 Detta kan dels gälla frågor på ordförståelsenivå och tomrum i texten och dels ett syfte att 
uppmuntra hypotetiska frågor som lämnar öppet för osäkerhet och diskussion snarare än tvär-
säkra svar; ”det här är jag inte säker på men skulle…”. Ett annat sätt är att inleda meningar 
med är ”En del skulle säga att…”. Tekniken tillåter eleverna att distansera sig själva från dis-
kussionen och prova fler perspektiv. 
51 Inledningsvis modellerade den undervisande läraren en identitetskarta utifrån sin egen per-
son där hon skrev sitt namn i en cirkel på whiteboardtavlan. Sedan använde hon sig av en 
”think aloud”-metod där hon berättar högt för klassen hur tankegångarna går, medan hon ritar 
mindre cirklar runt sitt namn och fyller i dem utifrån de övergripande frågorna ”Vem är du?” 
och ”Vad är det som gör dig till den du är?”, exempelvis förälder, lärare, kristen, musikalisk, 
blyg, nyfiken och så vidare. Eleverna gör därefter egna identitetskartor för att sedan i ett första 
steg jämföra kartor med sina klasskamrater för att undersöka likheter och skillnader och dra 
slutsatser kring det. I steg två gör de liknande kartor över de litterära karaktärer det läst om – 
och måste då även formulera hur de har kommit fram till sina slutsatser. Här förs eleverna in 
på diskussioner kring explicita beskrivningar av karaktärer i texten samt slutsatser de dragit 
genom att läsa mellan raderna. Därefter jämför de sig själva med karaktärerna. I nästa steg 
sätter klassen tillsammans rubriker på de olika aspekter som framträtt genom identitetskar-
torna, som individ, religion och samtidsfenomen och sedan följer en diskussion kring vilka 
aspekter av våra liv som beror på vår personlighet, vad som är kulturella drag och vad som är 
universellt – det vill säga en del av den mänskliga naturen. Målet är att få syn på att vissa de-
lar av våra handlingar och beteenden är inlärda medan andra är genetiska, vissa är individuella 
drag medan andra är kollektiva. Vissa av våra (och litterära karaktärers) handlingar kan för-
klaras med hjälp av kulturen – men inte alla. Aspekter som omgivningens villkor, exempelvis 
den sociala miljön och de resurser man har tillgång till, kan ses som förklaringar till varför vi 
gör som vi gör, medan det ibland är en individs personlighet som ligger bakom. Choo (2011, 
s. 63) menar att även om man utgår från de egna traditionerna och uppfattar det nya genom 
den egna kulturen lins, så är tradition och kultur inte statiska fenomen utan förändras gradvis 
genom en öppenhet inför andras påverkan. Även om det är viktigt att läraren här för eleverna 
skiljer på fiktion och verklighet, kan denna modell vara användbar för att öka förståelsen för 
att jag själv är påverkad av kultur och omgivning – det är inte bara något som gäller den andre 
– vilket även är relevant för att öka förståelsen för litterära karaktärers handlingar 
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• Ökad faktakunskap om historia, samhälle och kultur utifrån det 
land och kultur litteraturen skildrade. 52 

• För eleverna i årskurs 2: postkolonial teori.  
• Visuellt stöd i form av bild och film från landet ifråga.53 
• Kontinuerliga skriftliga reflektioner utifrån det lästa.   
• Samtal i grupp där de individuella reflektionerna jämfördes.  
• Blogginlägg om det lästa som kommenterades av klasskamra-

terna. 
• Kunskap om berättartekniska grepp och närläsning.  

 
Målet var att läsningen med hjälp av det potentiellt ökade kritiska per-
spektiv som kommer med större kunskap om världen såväl som den 
egna kulturella identitetspositionen, kan hjälpa eleverna till ett mer ak-
tivt meningsskapande av sina tolkningar av skönlitteraturen (jfr Choo, 
2011). Ett ytterligare mål var att eleverna genom samtalen om det 
lästa och i mötet med andras perspektiv utvecklade förståelsen och 
meningsskapandet i relation till texten.  

Utifrån denna undersökning ser vi ett behov av att pröva intervent-
ioner i litteraturundervisningen riktade mot att destabilisera alteritet, 
vid läsning av världslitteratur. Frågor som litteraturläraren behöver 
ställa sig inför planering av undervisningen är vilka tomrummen eller 
glappen mellan texten och läsaren är, exempelvis mellan det förflutna 

                                                 
52 I ”Kärlek på löpande band” talas det bland annat om ”det nya Kenya” vilket fick flera ele-
ver att undra vad som åsyftades. I elevtexterna syns även flera exempel på explicit efterfrågan 
om ökade samhälleliga kunskaper om Kenya och att bristen på denna var ett hinder för flera 
av dem i läsningen. Ett förslag är att lyfta in sakprosa, gärna innan läsningen av det skönlitte-
rära verket, för att öka elevernas förkunskaper om det lästa och komma runt problemet med 
att skönlitteraturen blir den enda källan till kunskaper om den plats de läser om. Fiktionstex-
ten kan även ställas i relation till ett kritiskt vetenskapligt perspektiv, i detta fall i form av 
ökad kunskap om den koloniala historien. 
53 För de elever som upplever att texten skildrar någonting som är så okänt att de får svårt att 
skapa inre bilder kring det lästa, kan stöttning i form av förkunskaper möjligen minska käns-
lan av att det är någonting oväntat och exotiskt som texten gestaltar. Därmed kan möjlighet-
erna öka till att eleverna kan fokusera på andra aspekter av texten. Att kontextualisera den 
miljö som skildras i fiktionen och stötta eleverna genom att öka deras förkunskaper kan även 
vara till god hjälp för de elever som visar avsaknad av performans- såväl som literary transfer-
kompetens, det vill säga de kan varken relatera till texten på något sätt eller beakta de delar 
som hör till den litterära gestaltningen. För dessa elever skulle ett visuellt stöd kunna hjälpa 
dem att skapa egna bilder och ”se det lästa framför sig” – och på så vis överbygga några av 
tomrummen i texten så att de blir hanterbara. För dessa elever är utmaningen att ”det främ-
mande” även blir ointressant – då glappet blir allt för stort mellan dem själva och texten. Ele-
verna behöver med andra ord en större textberedskap än vad de har i nuläget för att uppskatta 
textens originalitet (jfr Attridge, 2015).  
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och nutid kopplat till historisk och samhällelig kontext. I undervis-
ningen är det då av vikt att eleverna får möjlighet att utveckla för-
mågan att lära sig hantera perspektiv som skiljer sig från de egna eller 
som upplevs som motsägelsefulla. Detta kräver en annan typ av litte-
raturundervisning än den som utgår från det allmänmänskliga, igen-
känningsbara eller erfarenhetsbaserade. Det är bland annat vad som 
skiljer läsning av världslitteratur från annan litteratur – och i detta in-
går även frågor som inkluderar synen på den andre och tendensen till 
att exotifiera det lästa, som diskuterats ovan.  

Utifrån Levinas (1961) och Attridge (2015) ser vi behovet av att er-
känna främlingskapet i litteraturen, där det ambivalenta och osäkra 
inte behöver vara någonting negativt utan utgångspunkten för en för-
djupad förståelse. Här finner jag Bhabhas mellanrumsmetafor använd-
bar i uttrycket för någonting nytt: det utrymme som kan skapas genom 
litteraturundervisningen, där elevers tidigare erfarenheter såväl som 
ökad förståelse för den andre får rum med hjälp av stöttning. En 
undervisning där det finns utrymme för att lyfta även skillnader och 
det icke-generaliserbara (Levinas, 1961) och Molloy (2007, s. 167) fö-
reslår exempelvis samtal i klassrummet ”om vad man tror är an-
norlunda hos den Andre”. Helen Andersson menar i ett resonemang 
kring det främmandegörande i litteraturen att: 

Människors främlingskap är en kvalitet som utformas relativt, alltså i relation 
till något eller någon; främlingen är alltid relaterad till insidan, hemmet, det 
välkända, en gräns. […] Det välkända kan förändras, en gräns ritas om, och så 
sker gång på gång med främlingen. (Andersson, 2008, s. 111) 

 
Det finns utifrån detta synsätt ett värde i distansen till litteraturen och 
textens alteritet - och en ansvarsfull läsning är en som tar hänsyn till 
och beaktar denna distans snarare än försöker upphäva den (Attridge, 
2015; Levinas, 1961). Eleverna bör med andra ord genom litteraturun-
dervisningen beredas för att vara mottagliga för det som är an-
norlunda.   

Relaterat till detta är de delar av resultatet som pekar på ett behov 
av att medvetandegöra det egna perspektivet i läsning och tolkning av 
skönlitteratur. Denna utmaning för den undervisande läraren har sam-
band med den didaktiska frågan varför. Vad är syftet med litteraturun-
dervisningen vid varje läsning av en ny text? Vad vill läraren att ele-
verna ska få med sig? Som resultaten i denna undersökning tyder på så 
tolkar eleverna ofta novellen utifrån ett (outtalat) kunskapsmotiv, det 
vill säga reflektionerna kretsar kring nyttoaspekter med det lästa (jfr 
Mossberg Schüllerqvist, 2008; Ulfgard, 2015).  
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Vi ser i undersökningen hur literary transfer-kompetensen eller de 
erfarenhetsbaserade reflektionerna i många fall fungerar som en in-
gång till texten för eleverna och därmed ökar engagemanget för det 
lästa.54 Men vi ser även en stor risk med en alltför subjektsorienterad 
läsning som tenderar att dekontextualisera texten och där innehållet 
betraktas utan hänsyn till textens specifika kulturella sammanhang. 
Här tenderar läsarens västerländska världsbild att förstärka avståndet 
mellan läsare och text eftersom litteraturen i läsarens ögon endast blir 
en spegel för och bekräftelse av de egna erfarenheterna. Konsekven-
sen kan då bli att textens potentiella förmåga till att få läsaren att ta del 
av andras världar försvinner. Litteraturteoretikern Terry Eagleton 
(2012) menar att litterära verk inte bara är estetiska objekt utan även 
symboliska handlingar – och som sådana kan betraktas som ”svar” på 
bestämda samhälleliga, ideologiska, moraliska och estetiska tillstånd. 
För läsaren öppnas här möjligheter till att genom litteraturen kunna re-
konstruera maktförhållanden samt existentiella, sociala och materiella 
villkor för grupper av människor och individer vid tiden för den litte-
rära textens tillkomst. James Marshall (2000, s. 397) menar att om tex-
ter i klassrummet väljs på grund av att de kan kopplas till elevernas 
kulturella situation eller intressen, är det vettigt och relevant att inklu-
dera ”reader-response approaches” i klassrummet. Med andra ord, är 
litteraturen vald med anledning av att eleverna kan identifiera sig med 
texten är det även relevant att ställa frågor som exempelvis På vilket 
sätt liknar dessa karaktärer och situationer de du redan känner till?  
Hur kan du använda dig av dina egna erfarenheter när du läser tex-
ten? Om litteraturen i klassrummet däremot är vald på grund av att de 
representerar världar, kulturella värden och normer som signifikant 
skiljer sig från vad eleverna redan känner till, då behövs det en ny 
form av litteraturundervisning (jfr Marshall, 2000, s. 397). Lärare och 
elever i en sådan kontext kan här inte längre lita på en identifikations-
process vad gäller karaktärer eller situationer. Genom den spänning 
som uppstår i läsningen av världslitteratur uppstår även möjlighet till 
att utveckla medvetenhet om alternativa kulturella perspektiv. Detta 
perspektivbyte uppstår dock inte av sig självt, utan är beroende av hur 

                                                 
54 Vi har genom tidigare forskning sett att elever i Sverige är bra på att relatera den skönlitte-
rära texten till sig själva och har tendenser till att hamna i erfarenhetsbaserade resonemang 
kring litteratur (Johansson, 2015; Tengberg, 2011; Torell, 2002). En försiktig slutsats som här 
kan dras är att eleverna i grund- såväl som gymnasieskolan inte får stöd nog i undervisningen 
till att läsa, tolka och kritiskt förhålla sig till det lästa (Olin-Scheller, 2006).  
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litteraturundervisningen utformas (Beach et.al., 2008, s.67). Eleverna 
måste arbeta sig igenom en annan svårare typ av relation med texter 
vilket kräver en ny typ av undervisning. Som vi ser utifrån resultaten i 
denna undersökning kan detta av flera anledningar inte vara ett indivi-
duellt tankearbete för eleverna, när texten ligger allt för långt ifrån de 
egna erfarenheterna, utan de behöver rätt stöttning för att nå dit.  

Vi har även utifrån resultaten i denna undersökning sett hur den bi-
nära oppositionen mellan det västerländska ”vi” och den andre för-
stärks genom att en del elever likställer främmandegörande språkliga 
begrepp med det ”icke-västerländska”, vilket leder till ett avståndsta-
gande. En hypotes är att en ökad performanskompetens här skulle 
kunna förhindra detta. Om eleverna var mer bekanta med berättartek-
niska grepp och genrer skulle troligen även risken minska för att de 
avfärdade dessa som kulturellt villkorade – och kunde möjligen istäl-
let rikta sina reflektioner mot hur dessa litterära grepp påverkar den 
egna läsningen (jfr Torell, 2002). En ökad genremedvetenhet kunde 
även hjälpa eleverna att med större distans diskutera relationen mellan 
fiktion och verklighet (Torell, 2002).  

En ytterligare aspekt som framgår av undersökningen är vikten av 
att eleverna får pröva sina tankegångar tillsammans med andra. Detta 
är tydligt dels utifrån de explicita frågor de stundtals ställer i sina re-
flektioner och dels i de tolkningar som blir begränsade av olika skäl; 
elevens egna identitetsposition, svårigheter att läsa mellan raderna el-
ler ett fokus som enbart hamnar i ett nyttoperspektiv med läsningen. 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv möjliggörs lärande i kommunika-
tiva och praktiska samspel med andra människor (Säljö, 2010). Att 
diskutera sina tolkningar eller kritiskt granska texter tillsammans med 
andra är följaktligen en viktig del i att skapa förståelse och intresse för 
en litterär text (Schmidt, 2013). Att bygga undervisningen på dialog 
ger möjlighet för att skapa förståelse för olikheter och ge plats för 
flera olika röster och idéer (Dysthe, 1996). 55 

I det dialogiska klassrummet är en väsentlig del att läraren vågar stå 
tillbaka med de egna tolkningarna av det lästa. När en röst eller en 

                                                 
55 Tidigare forskning har visat att litteraturundervisningen i Sverige kan beskrivas som en 
starkt individualiserad litteraturläsning där eleverna lämnas ensamma med sina tolkningar och 
litteraturen sällan eller aldrig diskuteras gemensamt i klassrummet (Reichenberg, 2012). En 
viktig slutsats som gäller vid läsning av all sorts litteratur är att litteraturundervisningen bör 
utformas på så sätt att gemensamma diskussioner möjliggörs om den litteratur eleverna läser i 
skolan. Utan denna möjlighet får en del elever följaktligen svårare att reflektera över och för-
stå vad de läser och deras läs-och tolkningsförmåga riskerar att inte utvecklas (Molloy, 2007).  
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grupps röster får privilegium genom att stå för den mest valida tolk-
ningen eller det svar som ses som mest korrekt etableras en hierarki i 
klassrummet (Dressel, 2003, s. 103). När läraren är den som står för 
den auktoritära tolkningen av texten, även om det är en välmenande 
sådan, får denne följaktligen tolkningsföreträde för texten. För att inte 
eleverna ska hämmas i sina tolkningar bör den undervisande läraren 
inta en tillbakadragen roll vad gäller att komma med egna tankar om 
den lästa novellen. Risken är annars att eleverna i klassrumssituat-
ionen censurerar de egna tankarna i väntan på det korrekta svaret. Det 
dialogiska klassrummet kan inte bestå enbart av kommunikation lä-
rare-elev och elev-elev – utan innehållet måste alltid vara någonting – 
det är således en triad snarare än en dialog vi här talar om (Rehal, 
2017, Öhman, 2017). I detta ligger även implicit vad som kan upple-
vas som ett risktagande av den undervisande läraren då eventuella in-
rotade fördomar kan komma att ventileras utifrån det lästa, men om 
barn och unga inte kan tillåtas undersöka sina egna tankegångar i 
klassrummet tillsammans med andra, var ska de då prövas och utma-
nas? Öhman (2017) betonar vikten av att läraren har kännedom om 
sina elevers sociokulturella kontext: 

In everything that he or she does in the classroom, the teacher must be pre-
pared to bear witness, to deliver his or her perspective, and to try, as an author 
does, to design a plot. This plot, which is triggered by the didactic question 
“why”? is the thread that the student’s perspective must relate to and refract. 
Naturally, in this process it is crucial that the teacher knows who his or her 
characters really are, in other words his or her students’ social and cultural 
background. This might be seen as a triadic encounter between the teacher, 
the student and the subject. (Öhman, 2017, s. 20) 

 
För att nå Bhabhas tredje rum krävs ett medvetet arbete och en öppen-
het för dialog med texten och med andra läsare. Kanske är inte det av-
görande i ett didaktiskt och pedagogiskt sammanhang huruvida den 
individuella läsningen är ”lyckad” i bemärkelsen att eleven blir fångad 
av verket, får ut någonting av läsningen som berör den egna personen 
eller upplever sig ha ”förstått” litteraturen – utan snarare att eleverna 
får möjlighet att utveckla sin förmåga till att inta ett annat perspektiv 
och sin kritiska läsning genom det lästa och i samspel med andra (Re-
hal, 2017)? Att ta hänsyn till den andres alteritet blir här en del av att 
läsa på ett ansvarsfullt sätt, där inte jaget står i centrum eller där den 
andre blir ett objekt för mig att söka kunskap i utifrån mina behov 
(Levinas, 1961). I detta är en förståelse av vad Nussbaum (1998) be-
nämner ”det egna” en väsentlig del, det vill säga den egna samhälle-
liga, kulturella och historiskt präglade kontexten: jag har en kultur och 
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denna påverkar mig i allt från handlingar till normer och perspektiv – 
kultur är alltså inte enbart något som tillfaller den andre.  

Utifrån resultatet för denna undersökning finns det onekligen kopp-
lingar mellan ämnesfält som historia, kultur, geografi, konst, litteratur. 
För att dekonstruera binära oppositioner och se bortom egna på för-
hand inrättade föreställningar om den andre så ligger Nussbaums nar-
rativa fantasi nära till hands för att beskriva en slags empati eller för-
måga till perspektivskifte. Och med rätt stöttning genom litteraturun-
dervisningen så finns det tecken på att den narrativa fantasin genom 
läsning av världslitteratur kan utvecklas. Men utifrån denna undersök-
ning ser vi även att de elever som visar på en kritisk förståelse av den 
egna identiteten och den egna läsningen, det vill säga de kan sägas ha 
tillägnat sig ett visst mått av narrativ fantasi genom det lästa, också 
tenderar att utelämna aspekter av texten som estetiskt verk. Den narra-
tiva fantasin blir i många fall en kritisk omvärldsreflektion eller en 
metareflektion utifrån det läsande subjektet – och förståelsen av det 
litterära verket begränsas i detta. För framtida undersökningar vore det 
relevant att undersöka hur litteraturundervisning kan utformas för att 
utveckla strategier som inkluderar läsning av världslitteratur som en 
möjlighet att möta den andre samtidigt som estetiska värden ryms och 
där flerstämmighet är en självklar del: ett utrymme för hybriditet där 
både estetiska såväl som demokratiska värden kopplade till läsning av 
skönlitteratur ryms samtidigt. Kanske kan i en sådan läsning den andre 
betraktas inte som ett fönster eller spegel – utan som en port som leder 
till en helt ny plats eller ett tredje rum (Gerle, 2012).  
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Summary 
 
Title: To see the other: the text or the world? Interaction between up-
per secondary students and a Kenyan short story 

 
Introduction and background 
The present study aims to investigate reflections by Swedish upper 
secondary students after reading a Kenyan short story, distant from the 
students’ previous experiences from a geographical, cultural and soci-
etal point of view. 

In this study fiction outside the Western canon, often marginalized 
in literature education, is defined as world literature. Previous research 
shows that it is still rather uncommon to read world literature in Swe-
dish schools (Statens kulturråd, 2004; Landmark & Wiklund, 2012). 
Research also shows the fact that students’ personal experiences and 
identification are the focal points when literature is taught in Sweden 
(Knutas, 2008; Malmgren, 1996). Moreover, there are feelings of in-
adequacy amongst teachers to deal with the reading of world litera-
ture, and a fear that a lack of knowledge of world literature may rein-
force potential prejudice ideas amongst the students (Bergman, 2014; 
Statens kulturråd, 2004). However, to make decisions on what the stu-
dents are to read in the classroom, based on what is already familiar to 
them, may also lead to the students not getting challenged by their 
reading. However, few would argue about today’s importance of be-
ing able to make connections to others in a way that go beyond the 
subjective. Consequently, when literature is taught, there is an oppor-
tunity to challenge ways of looking at society and humankind, by 
gaining access to text worlds where a multitude of voices are heard 
(Bergman, 2014). In addition to this, the Swedish curricula for Swe-
dish as a first language (henceforth abbreviated into L1) clearly states 
that students, by reading fiction, should develop a higher level of self-
understanding as well as an increasing ability of understanding others. 

During my years as a teacher of Swedish as L1 my colleagues and I 
regularly tried to include reading of world literature in the course cur-
riculum. However, we experienced a common challenge as we noticed 
that students, who normally showed the ability to make inferences in 
literature and discuss the narrative from an aesthetic point of view, 
seemed to lose some of their competence in this area when the texts 
that they were reading originated from a place which seemed very far 
from their previous experience. Rather than relating to the text as a 
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piece of fiction, they seemed to consider it as a source of objective in-
formation about geography, culture and a society. This can be related 
to Louise M. Rosenblatt’s concept of “efferent reading" (Rosenblatt, 
1991), where the reader is focused on obtaining pieces of information 
and facts that remain after the reading.  
 
Aim and research questions 
The overall aim of this study is to increase the understanding of upper 
secondary students’ reflections of fiction that is from a different geo-
graphical, cultural and societal environment than the students’ own. 
My intention is to interpret and clarify the interaction, the relationship 
between text and reader (Iser, 1978) based on the students’ written re-
flections of a Kenyan short story. The following research questions 
were asked:  
 

• What overall themes can be identified in the Swedish students’ 
written reflections about a Kenyan short story? 

• What characterizes the interaction between the students and 
the Kenyan short story? 

• What kind of choices connected to the teaching and learning of 
literature do the teachers of these students have to face?  

 
 
Theoretical framework  
This study includes a constructivist perspective, in line with New Lit-
eracy Studies, or NLS. According to NLS, readers and writers are al-
ways engaged in social and cultural practices and learning is mediated 
through cultural, linguistic and social factors (Gee, 1996; Barton, 
2001; Street, 1993). Furthermore, learning is facilitated through con-
texts that are culturally, linguistically, and cognitively relevant to stu-
dents (Lee, 2005). Common paradigms of reading and writing in a 
specific situation can appear as literacy practices. The concept of liter-
acy practices is relevant to reading and writing in a specific situation 
(Barton, 2007; Barton & Hamilton, 2007; Street 2003). In other 
words, literacy practice is relevant to the way students think and inter-
pret fiction according to their cultural norms, values, attitudes, ideolo-
gies and conventions (Scribner & Cole 1981; Street 1984, Street 
2000). The same goes for a social constructivist perspective which 
plays a part in this study.Literacy is found in human interaction rather 
than acting as an internalized attribute in the shape of a cognitive skill 
(Barton, 2007).  
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Street (1993) points to the necessity of theoretical models that rec-
ognize the central role of relations of power within literacy practice. 
He also raises the need of a closer investigation of what is considered 
culturally specific and respectively universal, within literacy practice, 
and he claims that this should be examined in relation to practice 
within a specific discourse and cultural context. With Street (1993) as 
a point of departure, it is relevant to consider the ways in which the 
participants of this study write about cultural differences and similari-
ties, as well as relating these to a future design of literature education. 
It is also important to consider the types of text they were asked to 
produce, since the format and instructions by necessity shaped the 
ways in which the students responded. 

In accordance with this, post-colonial theory is used in the analysis 
of the material gathered. Language is not considered neutral, but as 
something which includes presupposed ideas and hierarchical con-
cepts (Thörn, Eriksson & Eriksson Baaz, 1999). Through the usage in 
this thesis of post-colonial theory, the concepts of language and litera-
ture is connected to the mechanisms which created the (Western) “I” 
and the (non-Western) “other”. These theories provided tools which 
made it possible to discuss and reconstruct the structures of coloniza-
tion, for example the creation of dichotomies where the colonized are 
ascribed qualities that separates them from the (past) colonizers (Said, 
1979).  
 
 
Data collection and method 
The data of this qualitative study consists of 83 written texts by first- 
and second-year students at an upper secondary school, attending a 
college preparatory program. The texts are individual responses based 
upon the short story “Treadmill love” (“Kärlek på löpande band”) by 
the Kenyan author Billy Kahora (2006/2010). The short story was 
handed out as a part of an up-coming theme included in the students’ 
L1 classes. The students’ received instructions to read individually 
and to write about “what they took notice of” in the short story. They 
were also informed that their reflections would not be graded by their 
teachers. A thematic analysis was made, following the steps of Braun 
and Clark (2006):  
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• Familiarizing yourself with your data 
• Generating initial codes 
• Searching for themes 
• Reviewing themes 
• Defining and naming themes 
• Producing the report 

 
 
Results and conclusion 
In the following section the main results are summarized and dis-
cussed in relation to the teaching and learning of world literature. The 
main focus of the study is specifically the various challenges that the 
students encountered when reading the Kenyan short story “Treadmill 
love” (“Kärlek på löpande band”) (Kahora, 2006/2010). Some of these 
challenges are explicitly stated in the students’ written reflections, and 
some are my interpretations. By putting focus on these aspects, I hope 
to somewhat contribute to the understanding of teaching and learning 
of world literature. 
 
 
Theme: The new – fiction as a source of knowledge and a window to 
the world 
A predominant part of the students’ texts indicates a positive reaction 
to the short story. Not primarily from an aesthetic perspective, but as a 
way of broadening their perspectives of the world. There is a clear ten-
dency amongst the students to read the text factively (Stefenssen, 
1995), which suggests that the short story is used as a source of factual 
information of society and geographical as well as cultural aspects. 
The origin of the author, who is Kenyan, serves to the students as a 
further confirmation of the authenticity of the text. In other words, it is 
not considered as one reflection of reality, but an actual mirror of it.  

The students’ previous knowledge and beliefs about Africa do in 
many cases not agree with the narrative of the text. In other words, 
their repertoires do not match the repertoire of the text (Iser, 1978; 
McCormick, 1994). The reason is mainly that the short story “Tread-
mill love” portrays a Kenyan upper middle-class family in a suburban 
area, and not the poverty and simple life that they were expecting 
from “an African story”. This leads in many cases to emotional reac-
tions, but also a metaperspective of the students’ own point-of-view. 
Their reflections are also uncovering a discourse where the Western 



 140 

subject is the centre and the norm - and the "African" is in the periph-
ery. Moreover, some of the students question the literary canon of the 
Western school system, when the short story raises awareness of their 
own, often until now, unconscious conceptions. In other words, the 
outcome of their reading seems to be a critical reflection.  

Another finding within this theme is that the discrepancy between 
the mental images that the students bring to their reading, and the im-
ages evoked by the text, tend to awaken a sense of novelty, that over-
shadow other aspects of the short story. Although the students’ re-
sponses show that they are gaining an awareness of their own cultural 
position, this tends to be the only aspect that they notice, or at least 
find worth writing about.   

 
Theme: The familiar – fiction as a mirror 
The students’ written texts are within this theme focused on their per-
sonal experiences and inner lives, rather than the surrounding world. 
The short story is used as a trigger, but the reflections tend to cover 
aspects which has more to do with the students’ experiences in the real 
world, rather than the short story. The students’ literary transfer com-
petence, which is the ability to relate the text to his or her own world 
of experiences, thereby trying its value and worth (Torell, 2002,) 
seemingly increases the students’ engagement with the text, but it 
does not seem to deepen their understanding of it. They write about 
aspects of the short story to which they feel that they can relate and 
that are familiar to them, which can be broad themes like love or psy-
chological illness, but also minor details, like the description of a gym. 
The students’ reflections within this theme do not examine the short 
story as such, but rather the students’ thoughts in general about their 
chosen topic, or their own experiences of it. Instead of widening their 
perspectives of the world, the students tend to confirm what is already 
known from their subjective point of view. Some of the students dis-
cuss what they consider to be universal aspects of the short story, but 
their conclusions often end up establishing that “people are all alike”.   
 
Theme: The dissimilar – fiction as the other 
The third theme consists of students’ texts that emphasize a distance 
from or questioning of the short story. When the students’ repertoires, 
which can be explained as discourses, beliefs, values, and ways of un-
derstanding the individual and the world (Mc Cormick, 1994), mis-
match the repertoires of the short story, the students show a negative 
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reaction. The reactions can cover cultural patterns in the text con-
nected to gender or family relations, but also linguistic aspects linked 
to style or genre.  

Often, the students tend to treat the text as an actual opponent in ar-
gumentation, for example when the narrative depicts a character’s ac-
tions or opinions that do not match the students’ subjective values. 
The reactions are also connected to the fact that the literary form of 
the short story does not match the way the students have been taught 
that a short story “should be like” according to the canonical Western 
model, which results in a critique of the text.  

 
Discussion  
Some of the results of this study would perhaps remain unchanged if 
the students had read a short story narrating a Swedish or perhaps 
American contemporary context. One example of this is obstacles in 
understanding a literary form that differs from the most common con-
struction of a short story, that most Swedish students learn in school. 
Another example is some of the students’ general difficulties of bridg-
ing the gaps. This study confirms what previous research has shown: 
the importance of the ability to ask questions about the text to develop 
into a critical reader (Westlund, 2013). We need to stress the im-
portance, in particular for those students who cannot relate to the text, 
of discussing and comparing thoughts with others, as a way of discov-
ering new horizons (Langer, 2011). However, there are also aspects of 
the results more specifically connected to the reading of world litera-
ture.  

The most obvious example of the category in question is the ten-
dency to pay extra attention to aspects of the text perceived as unex-
pected, from the students perspectives. When the narrative departs 
from their expectations, for example the students’ ideas about what to 
expect from an African text, their emotional reactions become the cen-
tre of attention in their written reflections. This is closely connected to 
the learning perspective that the students emphasize. To these stu-
dents, the purpose of reading the short story becomes to is “to learn 
about Africa”. The fact that the students regard the short story as a re-
liable source of information about the world, is further emphasized by 
the tendency to consider the origin of the author, who is Kenyan, as a 
guarantee of a trustworthy depiction of reality. In other words, the stu-
dents’ reading strategies tend to enhance what they consider as exotic 
in the text, which contributes to an imagined authenticity, and at the 
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same time, the aesthetic aspects are de-emphasized. Based on these re-
sults, there is a potential risk that aesthetic and literary characteristics 
of the text remain unnoticed, which calls for the need of considering 
the purpose of reading in the classroom in a specific teaching and 
learning situation, as well as a consideration of what kind of scaffold-
ing that is needed to help the students develop their abilities to read 
and analyse the text as fiction. 

Another aspect based on the results of this study, is that several of 
the students have a meta perspective in their reflections, although it is 
more strongly connected to the real world than the contents of the 
short story. This drives to a critical discussion of literature in educa-
tion, the literary canon and colonial history. The same students lack an 
aesthetic perspective in their reflections. This could be due to the fact 
that the reading experience feels so novel that it becomes the sole fo-
cus of their attention. Further studies are needed which explore the 
need of an education where fiction is stressed as an aesthetic piece of 
work. However, the fact that the students take a critical standpoint 
based on what they have read must be considered as positive and 
hopeful. It is an example of how fiction, in the best case, can open a 
window to fictive worlds and widen the reader’s perspective at the 
same time. 

As mentioned, some of the students react in a negative way to lin-
guistic or literary characteristics. It could be explained to some extent 
by a lack of performance competence, which is the ability to comment 
on texts using internalized literary practices (Torell, 2002). The results 
also show that the students tend to connect literary and linguistic ele-
ments in the short story with what they consider “non-Western” or 
“African” traits. One example is the (very rare) occurrence of sexually 
explicit words, that some students claim “never would come about in a 
Western piece of fiction”. In these cases, their arguments result in 
their further distancing themselves from the text. The linguistic traits 
or the form of the text are defined as “what is different from us” – 
which in this case is the same as non-Western. For these students, a 
literary form that they perceive to be unfamiliar, also tends to 
strengthen binary oppositions of “us and them”.  

The Swedish curriculum for the upper secondary school states that 
for the subject Swedish as L1, one of the criteria for the highest grade 
is to relate the content in a narrative, to universal conditions. A rea-
sonable conclusion is that upper secondary students consequently fo-
cus on this aspect. The tendency to seek the universal in literature 
thereby is reinforced by the curriculum.  
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The results also show a need to further problematize the implica-
tions of the universal as a concept, in connection to education con-
cerning literature. The universal assumes that there are global aspects 
of the human experience that go beyond the local and culturally spe-
cific (Ashcroft et al. 1995). The universal tends to be defined by a 
Western centre – where the other remains in the periphery and is re-
garded as deviant.  

When reading fiction, a search for confirmation of similarities runs 
the risk of becoming superficial. As western readers, we cannot re-
lease ourselves from our individual contexts and experiences, which 
brings forth a risk of confusing the western with the universal (At-
tridge, 2015). We do have to ask ourselves if and how the teaching of 
literature benefits from this concept. Based on these conclusions, we 
see the necessity, when reading world literature in the classroom, of 
helping the students develop their ability to shift perspectives and ob-
serve their own subjective point of departure from a critical perspec-
tive.  

From the results is seen how literature education could provide 
scaffolding, with the purpose of increasing the students’ understand-
ing of their own perspectives, which are both biased and inadequate. 
Another important aspect is the awareness of the idea that our concep-
tions of the world still are affected by the colonialization and how we 
regard the other in relation to ourselves. In other words, there is a 
powerful potential aspect of reading world literature that education 
should actively embrace and develop. 
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