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Abstract: This thesis examines creative reading and its potential usage in teaching literature. The focus 

lies on how creative reading, when applied on “provocative literature”, can contribute to new ways of 

discussion regarding the schools code of conduct. The used method consists of a text analysis based on a 

theoretical probing of what creative reading is. Vladimir Nabokovs Lolita and J.M. Coetzees Disgrace are 

the objects of study and the creative reading tried on these works focuses on how they may induce what I 

call “ethical ambiguity”. The results indicate that creative reading can be used to promote a more aware 

and critical stance towards reading as well as teaching literature. The results also illustrate how creative 

reading can be used to seek productive connections between the didactical core-questions What, How and 

Why. The study is concluded with discussion of how this try-out of creative reading stresses the 

importance of teacher preparation.  
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1 Inledning 

Den 7 februari 2017 publicerade The Guardian en artikel om att fem ungdomar som 

ertappats med att spreja rasistisk och antisemitisk graffiti på en skola dömts till att läsa 

35 böcker för att ”få en bättre förståelse för kön, ras, religion och bigotteri” (Kean, 

2017). Denna nyhet visar på den utbredda tilltron till litteraturen som moraliskt 

uppbyggande. Vad som dock döljer sig bakom detta tänkesätt är en problematisk 

föreställning om läsning av skönlitteratur. Läsning är en komplicerad och stundom 

nyckfull process som inte nödvändigtvis leder till ökad empatisk förmåga. 

Frågan om litteraturläsningens etiska nytta märks tydligt i diskursen kring 

litteraturens roll i undervisningen. Forskare, lärare och policymakare brottas alla med 

skönlitteraturens roll i undervisningen. Läroplanen för gymnasieskolan förordar att 

litteraturen ska användas ”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). Litteraturen blir alltså 

användbar i vad den kan göra för att öka elevens empatiska förmåga.  

Ett tänkbart användningsområde för skönlitteraturen blir därav skolans 

värdegrundsarbete. För lärare blir frågan då hur de kan ta tillvara på skönlitteraturens 

potential utan att den reduceras till ett moraliskt inriktat diskussionsunderlag. En av de 

ständigt närvarande fallgroparna i litteraturundervisningen menar Magnus Persson 

(2007, 268) är den instrumentella hållningen till ämnet: ”Läsningen blir inte subjektivt 

förankrad utan reduceras till färdighetsträning och uppgiftslösning”. Denna 

instrumentalism skulle kunna vara att eleverna ombeds identifiera litterära stilfigurer i 

en text, men skulle även kunna vara en sorts moralisk instrumentalism. Litterära texter 

karakteriseras av spänningar och motstridigheter som utmanar och komplicerar elevens 

etiska reflektioner. Därtill är skönlitteratur inte enbart en beskrivning av ett etiskt 

dilemma utan en berättelse som kan skapa personligt engagemang. Läsning är en 

upplevelse där känslor beblandas med reflektioner. Därför finns det anledning att 

utvidga föregående frågeställning:  hur kan läserfarenheten tas tillvara på och användas i 

skolans värdegrundsarbete?  Kreativ läsning, som förenar naiv och kritisk läsning skulle 

kunna vara ett sätt för att nå ett problematiserande förhållningssätt i läsningen som i sin 

tur kan bli ett nytt och användbart redskap i värdegrundsdiskussionen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vad en kreativ läsning kan ha för konsekvenser för 

litteraturundervisningen. Utgångspunkten är Magnus Perssons definition av kreativ 

läsning och framför allt vill jag undersöka hur den kreativa läsningen kan användas för 

att möjliggöra en problematisering av värdegrundsfrågor. De exempel jag tar är 

Vladimir Nabokovs Lolita och J.M. Coetzees Onåd. Studien syftar till att pröva verkens 

didaktiska potential (Alkestrand 2016) i fråga om hur samspelet mellan text och läsare 

kan generera etisk ambivalens. I studien vill jag använda dessa två verk för att belysa 
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den kreativa läsningens möjligheter och därigenom försöka komma fram till nya synsätt 

på litteraturundervisningens syfte och användning.  

  

- Hur kan en kreativ läsning tillämpas på Lolita och Onåd? 

- Vilka möjligheter erbjuder verken gällande problematisering av 

värdegrundsfrågor?  
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2 Bakgrund 

Studiens teoretiska utgångspunkter är av såväl litteraturteoretisk som litteraturdidaktisk 

art. Följande litteraturstudie berör tre delområden: litteraturundervisning, litteratur och 

etik samt litteraturläsning. Områdena förenas i ett gemensamt ursprung i de didaktiska 

grundfrågorna (Vad? Hur? Varför?). Följande redogörelse syftar därmed till att 

tydliggöra områdenas teoretiska beröringspunkter, samt utstaka undersökningens 

teoretiska premisser. 

2.1 Skolämnet svenska och litteraturundervisning 

Skolans mål är att varje elev: kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper 

om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 

erfarenheter […], kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en 

vilja att handla också med deras bästa för ögonen. (Skolverket 2011) 

Detta citat är hämtat från Läroplanen för gymnasieskolan (2011) under avsnittet 2.2 

Normer och värden och beskriver målsättningen för det värdegrundsarbete som är en 

del av skolans demokratiuppdrag. Med kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter 

skall eleven med hjälp av en personlig anknytning utveckla sin förmåga till 

ställningstagande. Ett problem är dock att nyckelbegrepp som till exempel 

grundläggande demokratiska värderingar inte definieras i styrdokumenten. Detta gör 

det svårt för lärare att veta vilka aspekter som ska uppmärksammas och att varje lärare 

måste göra sin egen tolkning av vad värdegrundsarbetet ska ha för innehåll (Alkestrand 

2016, 15). Den andra delen av citatet beskriver indirekt hur inlevelse och empati ska 

leda till att eleven agerar med omtanke och solidaritet. Vid jämförelse med 

syftesbeskrivning för svenskämnet framkommer det att litteraturundervisningens 

strävansmål till vis mån korresponderar med detta värdegrundsmål: 

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

[…] 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) 

Även om inlevelse inte betonas lika explicit här, ser vi alltjämt litteraturens empatiska 

potential understrykas. Skönlitteratur ska användas till att öka elevens förståelse för det 

personligt nära (elevens jag) och det främmande (den Andre). Utgångspunkten för detta 

utvecklingsarbete kan underförstått tolkas som erfarenhet, vilket även återfinns i 

avsnittet om normer och värden: demokratiska förmågor utvecklas när kunskap och 

personliga erfarenheter möts (se citat i början av kapitel). I sina studier av olika 

receptionsmönster fann dock Lars-Göran Malmgren (1986, 99) att 

erfarenhetsanknytnigen och personligt ställningstagande vid läsning försvinner genom 

läsningens institutionalisering. Kopplat till erfarenheten som utgångspunkt för läsning 

identifierar Malmgren (ibid., 107) igenkänning av egna och andras erfarenheter som 

ingångsport till en läsning som är öppen mot både texten och verkligheten utanför den. 

Som motpol till denna personliga hållning mot texten lyfter Malmgren (ibid., 107) fram 

instrumentalism som en utmärkande hållning hos vissa läsare, vilket han beskriver som 
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”ett spelat intresse för en uppgift i kombination med en inre likgiltighet för den”. I sina 

undersökningar urskilde Malmgren två huvudmönster i receptionen: skydd kontra 

öppenhet. Vissa elever etablerade ett motstånd mot att se och känna igen de konflikter 

läsningen syftade till att bära fram, medan andra bemötte texten med en mer öppen 

hållning. Malmgrens resultat belyser den svårighet litteraturundervisning inom ramen 

för värdegrundsarbetet står inför, t.ex. läsarreaktioner som karakteriseras av olika 

reduktioner av texten såsom personalisering av sociala problem (skulden för karaktärens 

sociala problem tillskrivs endast karaktären). Läsningen riskerar även att endast bli en 

upplevelse, den riskerar att bli en ren igenkänning som berövar läsakten dess utmanande 

potential: ”Läsningen blir bara självbekräftelse. Den kan vara starkt personlig och 

igenkännande, men det följer ingen bearbetning som gör läsupplevelsen till 

läserfarenhet lika med att läsaren lär sig något nytt” (ibid., 111). Alltså, även om 

eleverna låter sina erfarenheter samspela med texten, så betyder det inte att de utmanas 

och utvecklas såsom ämnesplanen förordar (se föregående blockcitat). 

Denna problematik kring erfarenhetens och igenkänningens roll och potential är 

både en akut litteraturpedagogisk fråga såväl som en fråga rörande svenskämnet i 

helhet. Gunilla Molloy, fil. dr i svenska med didaktisk inriktning, bygger vidare på 

Malmgrens tankar om olika receptionsmönster och kopplar dem till en diskussion om 

svenskämnet som en skärningspunkt mellan skolans kunskapsuppdrag respektive 

demokratiuppdrag. Molloy diskuterar i Skolämnet svenska – en kritisk ämnesdidaktik 

(2007, 34) vad hon ser som en förlamande åtskillnad mellan uppdragen. Denna 

åtskillnad härleder hon till en konstruerad motsättning mellan allmändidaktik och 

ämnesdidaktik, där demokrati- och värdegrundsfrågor av tradition har förvaltats av den 

förra. Innehållet i ämneskunskaperna går förlorade i och med att den didaktiska 

grundfrågan Varför (ska vi göra detta) förläggs till allmändidaktikens fält. Molloy 

(ibid., 35) menar att ”elevernas egna tolkningar av begreppet demokrati förs inte in i 

”ämnet” och kan därmed heller inte granskas kritiskt av lärare och elever”. 

Konsekvensen blir således ett sorts tyst bortträngande av elevernas erfarenheter, vilket 

liknar den instrumentalism Malmgren diskuterar. I ett försök att lösa denna motsättning 

föreslår Molloy en ny ämneskonstruktion, vilken tar stöd i de tre ämneskonstruktioner 

som tidigare beskrivits av Malmgren (se Malmgren, 1996). Molloys nya 

ämneskonstruktion utgår främst ifrån Malmgrens beskrivning av svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Denna tankemodell lägger vikt vid elevernas erfarenheter 

och förutsättningar, samtidigt som deras intresse för och nyfikenhet på omvärlden blir 

en grundbult i undervisningen (Malmgren 1996, 89).  Malmgren (ibid., 89) poängterar 

att ett mål inom ämnet är att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse av 

centrala mänskliga frågor, och att litteraturen därigenom får betydelse eftersom den 

gestaltar mänskliga erfarenheter.  Det förslag Molloy presenterar beskriver hon som en 

naturlig utveckling av den demokratiska kärnan i erfarenhetspedagogiken, och väljer 

därmed att benämna den fjärde ämneskonstruktion svenska som erfarenhetspedagogiskt 

demokratiämne. Molloy (2007, 185) beskriver denna ämneskonstruktion som ”ett 

lyckligt gifte mellan kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget, där vikten av det 
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dubbla uppdraget betonas”. konstruktionen grundas på en integrativ ämnessyn, där 

ämneskunnande förenas med värdegrundsfrågor, och betonar därmed de didaktiska 

grundfrågornas (Varför? Vad? Hur?) ömsesidiga beroende. Demokratiuppdraget skulle 

sålunda kunna gestaltas i undervisningens innehåll (vilket relaterar till Vad-frågan) men 

även i undervisningens form (Hur):  

I svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne kan eleverna få möjlighet att göra 

nya erfarenheter inte bara i mötet med andras tankar och uppfattningar, utan också i mötet 

med andra och mer demokratiska arbetsformer än skolans mer traditionella. (ibid., 187)  

Elevernas demokratiska fostran aktualiseras på så vis inte enbart genom 

värdegrundssamtalets innehåll, utan även dess form.  

Vad Malmgren och Molloy direkt och indirekt belyser är de förutsättningar 

litteraturundervisningen sett ur ett värdegrundsperspektiv villkoras av, vilka kantas av 

en rad olika problem. Ett kärnproblem tycks vara hur elevernas erfarenheter skall tas 

tillvara på, vare sig det handlar om att åstadkomma en lyckad läsning eller ett samtal 

som uppfyller de mål som beskrivs i ämnesplanen (se början av kap.).  

Litteraturläsningen riskerar att bli instrumentell eller reduceras till en temporär, 

självbekräftande upplevelse. Litteratursamtalet riskerar att försumma 

demokratiuppdraget då elevernas erfarenheter – vilket utgör grunden för 

värdegrundsarbete – inte tillmäts det utrymme som krävs. För att litteraturläsning ska 

kunna nyttjas till sin fulla potential och samtidigt ha någon relevans i 

värdegrundsarbetet, krävs till att börja med en översyn av hur de didaktiska 

grundfrågorna aktualiseras och samspelar i litteraturundervisningen. 

Litteraturundervisningen fordrar, i linje med en integrativ ämnessyn, en förening mellan 

ämneskunskaper och demokratifrågor, mellan ämneskunskaper och personliga 

erfarenheter, mellan form och innehåll. Litteraturundervisningen fordrar slutligen en 

förening mellan kritiskt tänkande, underbyggt av (ämnes)kunskaper och en personlig 

anknytning. Denna strävan att försöka förena motsättningar inom litteraturundervisning 

framträder även i frågan om hur eleverna ska läsa, vilket behandlas i kapitel 2.3 Kreativ 

läsning. 

2.1.1 Didaktisk potential 

Medan Molloy efterlyser tydligare anknytning till didaktikens Hur-fråga, betyder det 

inte att Vad och Varför-frågan får försummas. Vad gäller didaktiska överväganden 

aktualiseras just dessa frågor i en specifik del av lärares planering: val av litteratur.  

Malin Alkestrand (2016, 67) diskuterar hur begreppet didaktisk potential ofta 

förekommer i studentuppsatser för att beteckna olika mediers och aktiviteters lämplighet 

i undervisningen. Vad Alkestrand dessutom observerar är hur begreppet ofta lämnas 

utan definition. För sin egen studie kring ett urval fantasyromaners potential i skolans 

värdegrundsarbete väljer Alkestrand att definiera didaktisk potential som ”vilka 

möjligheter att problematisera värdegrundsfrågor som skönlitteratur ger upphov till” 

(ibid., 70). Alkestrand (ibid., 70) menar att ordet problematisera lämpar sig väl när det 

gäller just litteraturundervisningens roll i värdegrundsarbetet, eftersom de 
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motstridigheter och spänningar som kännetecknar skönlitterära texter inbjuder till ett 

mer kritiskt förhållningssätt till både sig själv som läsare och värdegrundsfrågor). Detta 

synsätt ligger i linje med hur Magnus Persson (2007, 258) förklarar Martha C. 

Nussbaums syn på romanen, vilken förkroppsligar ”en moralisk och politisk vision som 

är demokratisk, medkännande och som bejakar komplexitet, alternativa möjligheter och 

kvalitativa skillnader”. 

2.2 Litteratur och etik 

En av den samtida litteraturforskningens mer diskuterade teser är den om litteraturen 

som moralisk fostrare. En av denna tes starkaste försvarare finner vi i filosofen Martha 

C. Nussbaum. Nussbaum (1995, 5) hävdar att vi genom litteraturen tränar vår empatiska 

förmåga via den litterära textens inbjudan till inlevelse i en annan människas liv. 

Romanens unikum, menar Nussbaum (ibid., 5), är att det tilltal den riktar mot en tänkt 

läsare förmedlar en känsla ”möjliga länkar” mellan karaktärerna och läsaren. God 

litteratur blir därmed till viss mån vad Nussbaum kallar för ”störande” (disturbing). 

Dess verkningar (identifikation och känslomässig respons) bryter sig igenom läsarens 

försvarsmekanismer och tvingar personen att se och konfrontera det svårmötta, 

alltmedan konfrontationen drivs av en känsla av njutning (ibid., 6). Nussbaum (ibid., 8) 

menar vidare att växelspelet mellan det generella och det konkreta i mänsklig erfarenhet 

– vilket är ytterligare ett av romangenrens särmärken – utgör grogrunden för ett etiskt 

resonerande som kan lyftas till ett mer generaliserbart diskussionsplan. Detta etiska 

samtal kan därmed bli en värdefull form av offentligt samtal.  

Nussbaums ståndpunkt har dock fått utstå en hel del kritik. Magnus Persson 

(2007) lyfter fram att Nussbaum använder sig av ett snävt litteraturval i sitt resonemang, 

då hon främst utgår från romanen, och mer specifikt, den realistiska 

artonhundratalsromanen. Andra narrativa medier, såsom film eller andra litterära 

textformer skulle kunna bära på samma potential, vilket Nussbaum behandlar flyktigt i 

sitt teoretiserande (ibid., 258). Persson (ibid., 258) visar även på hur Nussbaum 

idealiserar litteraturläsning, och menar att Nussbaum själv är medveten om detta. 

Inlevelse är ingen garant för läsaren omförhandlar sin världssyn, då vissa fördomar 

tenderar att underbyggas av flera år av institutionaliserad diskriminering (Nussbaum 

1995, xvii). Den empatiska inlevelse Nussbaum upphöjer till en av litteraturens dygder 

kan även begränsas till – och inom – textvärldens fält. Persson (2007, 259) understryker 

att läsningen kan resultera i en sorts litterär empati som inte nödvändigtvis är omsättbar 

i livet utanför textvärlden. I klartext: empati för fiktiva kontra verkliga personer är inte 

nödvändigtvis jämförbar.  

Empatin kan dessutom begränsas inom själva textvärlden. Anna Lindhe (2015) 

beskriver med hjälp av Fritz Breihaupts tre-person-modell för empati hur läsning 

faktiskt kan leda till en blockering av viss empatisk inlevelse. Breihaupts modell utgår 

från att empati ses som en ”effekt av ställningstagande i en tre-persons-interaktion där 

en person observerar en situation som involverar någon form av konflikt eller spänning 
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mellan två individer” (ibid., 247). Lindhé jämför detta med litteraturläsning, där en 

läsare (observatör) engagerar i en konflikt mellan två litterära gestalter. När läsaren 

tvingas till ett ställningstagande, tvingas välja sida i konflikten uppstår etiskt 

tvivelaktiga konsekvenser (ibid., 247). Läsarens fokus på ett empatiskt förhållningssätt 

till den fiktive Andre utmynnar i en andrafiering. Läsarens empati genererar med andra 

ord den Andres Andre, mot vilken etiskt oriktiga känslor såsom klander, likgiltighet och 

antipati kan riktas (ibid., 241). Trots sina invändningar förnekar varken Persson eller 

Lindhe att läsningen kan ha goda effekter. Vad Persson och Lindhé försöker göra är 

däremot att höja ett varningens finger mot en alltför okritisk hållning till litteraturens 

etiska potential. 

En institution där olika föreställningar om litteraturens nytta möts och synliggörs 

är skolan. Persson (2012) beskriver hur skolans styrdokument genomsyras (med 

reservation för 2011 års reform) av vad han kallar för ”myten om den goda boken”. Med 

detta menas att litteraturen föreställs på ett självklart sätt fostra läsaren till en god 

människa. Detta märks i kursplanernas framställda förebud om att litteraturen ska 

användas till att skapa goda, toleranta, empatiska och demokratiska individer, men 

kanske tydligast i kursplaner från Lgr62 och framåt, på så vis att det inte nämns 

någonstans att litteraturen ska läsas kritiskt (ibid., 190 & 20).  

Tanken om att litteraturen ska användas för att kultivera vissa värden och 

förmågor vill författaren och kritikern Ulf Eriksson (2007) problematisera. Denna 

”segrande tillämpning” som han kallar det strider mot litteraturens egentliga etik, som 

istället kännetecknas av ”paradoxalitet och fortlöpande betydelsearbete” (ibid., 88). 

Litteraturens etik bör med andra ord ses som ett synliggörande av instabiliteten i våra 

föreställt fasta värden, hur de förändras och erbjuder motstridigheter vad gäller 

moraliskt handlande. Den målstyrda tillämpningen av litteratur – i syfte att fostra goda 

medborgare – som förordas i läroplanerna riskerar vidare att underminera hela den 

moralpedagogiska målsättningen. Eller som Persson (2007, 260f) uttrycker det i 

förtydligande av Theodor W. Adornos resonemang: ”Ett explicit predikande av 

solidaritet och demokrati i form av färdigförpackade budskap i en litterär text riskerar 

inte bara förråda estetiken utan också de mänskliga värden som åberopas”. Denna syn 

på litteraturens etik knyter an till varför just problematisering av värdegrundsfrågor är 

av vikt.  

Carin Franzén (2007, 25) definierar, i en liknelse vid psykoanalysens etik, 

litteraturens etik såsom en nödvändig kritik av den sociala ordningen genom 

åskådliggörande av dess gränser och fundament: ”Psykoanalysens etik – liksom 

litteraturens etik – skulle kunna förstås som ett nödvändigt ifrågasättande av överjagets 

etik eller den ordning vi är hänvisade till som sociala varelser genom ett uppsökande av 

dess gränser och förutsättningar”. Återigen betonas den kritiska granskningen som ett 

grundläggande element i litteraturens etik. En betoning av gränsers betydelse och ett 

kritiska förhållningssätt till dem finnes även hos Ulf Eriksson, som understryker 

gränsens moraliska dubbelverkan:  
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Nog tillhör det den litterära erfarenhetens etiska kärna att hålla vid liv och tradera följande 

insiktsfläta: varje »gräns» är samtidigt en fog, en zon eller en yta där två i något avseende 

sinsemellan olika realiteter eller material eller symboliseringsvanor möts och förbinds med 

varandra. Detta liknar ironi, och en sund ironi måste riktas mot sig själv: det vill säga på en 

gång mot gränsens eller gränsdragningens löfte om betryggande distinktioner, hierarkier 

och passageregler, och dess löfte om förbindelser, empati och kommunikationer. (Eriksson 

2007, 100f)  

Samtidigt som gränsen upprätthåller föreställningen om den Andre, inbjuder även 

gränsen till ett överskridande. Vad som dock förefaller mer intressant och förenar 

utsagorna är deras respektive betoning av kritisk reflektion. Som Franzén menar att 

ordningens förutsättningar måste undersökas, påpekar Eriksson att vad han kallar ”en 

sund ironi” måste riktas mot sig själv. Denna uppfattning stöder Alkestrands syn på 

värdegrundsarbetet, i det att litteraturen inbjuder till ett problematiserande 

förhållningssätt till moraliska frågor.  

 

2.3 Kreativ läsning 

Frågan om litteraturläsningens syfte kan till synes framstå som enbart en Varför-fråga. 

Vad vi kan se i föregående avsnitt är hur litteratursyn och svårlösliga pedagogiska 

motsättningar spelar in, men läsning i sig grundar sig även i en avgörande Hur-fråga. 

Litteraturläsningens syfte är med andra ord avhängig frågan om Hur elever ska läsa.  

Persson (2007) föreslår begreppet kreativ läsning som en möjlig lösning på 

motsättningen mellan de på olika arenor premierade läsarterna naiv läsning och kritisk 

läsning. Persson menar att de båda läsarterna förutsätter varandra, i alla sina medel och 

mål, för att läsningen överhuvudtaget ska kunna få sammanhang och legitimitet. Om de 

tillämpas enskilt riskerar båda läsarterna att försumma det intrikata samspelet mellan 

text och läsare som gör läsningen till en händelse som möjliggör utveckling. Eller för att 

upprepa Malmgrens ord: ”det följer ingen bearbetning som gör läsupplevelsen till 

läserfarenhet lika med att läsaren lär sig något nytt” (Malmgren 1996, 111). Utan den 

naiva läsningens inlevelse och fantasi riskerar kritiska läsningen att reduceras till 

grundlös formlära, och utan den kritiska läsningens problematiserande förhållningssätt 

riskerar läsningen att bli sammanhangslös underhållning, en upplevelse utan 

målsättning. 

Problemet är att den kreativa läsningen saknar en modell. Det kan tänkas vara ett 

delvis medvetet drag från Persson, då han menar att det förhållningssätt som begreppet 

betecknar är svårt att reducera till en konkret praktik. Nedan följer därför en ansats till 

att försöka utreda den kreativa läsningens beståndsdelar och hur dessa samspelar i 

läsakten.  

 

2.3.1 Naiv läsning 

En vanlig metaforisk beskrivning av naiv läsning är att ”läsa texten medhårs”. Vad detta 

vill säga är att läsaren flyter med förbehållslöst i textens medvetandeström, utan 
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misstanke eller ifrågasättande. Genom att läsa följsamt och affirmativt levandegörs det 

litterära verkets värld i läsaren som en form av inre teater (Persson 2007, 206). En 

grundbult i den naiva läsningens blir följaktligen inlevelse.  

Litteraturforskaren Louise M. Rosenblatt (2002) urskiljer två huvudsakliga syften 

för varje läsning: estetisk och efferent. Dessa syften utmynnar i olika sorters läsningar, 

där hennes beskrivning av en estetisk läsning korresponderar bäst med den naiva 

läsningens syfte och mål. Den estetiska läsningen grundar sig på ett genomlevande, då 

läsarens uppmärksamhet riktas mot mer affektiva aspekter: ”av denna blandning av 

förnimmelser, känslor, föreställningar och idéer byggs den upplevelse som utgör 

berättelsen eller dikten eller skådespelet” (ibid., 41). Den litterära texten blir således en 

upplevelse där läsaren som känslovarelse blir verksam. Utöver denna beskrivning 

lanserade även Rosenblatt sin transaktionsteori, vilket stod för en förnyad syn på 

läsprocessen. Istället för att se läsprocessen som en enkelriktad kommunikation mellan 

två stabila enheter – en interaktion, menar Rosenblatt att läsprocessen är mycket mer 

dynamisk på så vis att den karakteriseras av ett ständigt utbyte: 

I själva verket är läsning en konstruktiv och selektiv process över tiden i ett särskilt 

sammanhang. Relationen mellan läsaren och tecknen på sidan försiggår i en spiralformad 

rörelse, där den ena parten hela tiden påverkas av vad den andra har bidragit med. (ibid., 

36) 

Mening finns med andra ord inte självständigt i varken verket eller läsaren, utan skapas 

under och genom läsningen. En estetisk läsning kan därmed förstås som en mer 

konnotativ läsning, där läsaren skapar mening i texten med hjälp av sina erfarenheter 

(Öhman 2015, 68).  

Just de känslomässiga aspekterna av läsning intresserar sig litteraturteoretikern 

Rita Felski för. I hennes bok Uses of Literature (2009) undersöker Felski vad hon kallar 

för läsarens ”estetiska reaktioner” under läsningen. Genom en transaktionsprocess 

produceras affekter hos läsaren, eller vad Felski (ibid., 14) kallar för ”modes of textual 

engagement”.Detta engagemang indelar hon i fyra kategorier: igenkänning, chock, 

hänförelse och kunskap, varav de tre första är mest intressanta för föreliggande studie.  

Igenkänning karakteriseras av en varseblivelse om det egna jaget, återspeglat i de 

fiktiva erfarenheter som framställs i en berättelse. I klartext: läsaren ser sig själv i 

berättelsen. Felski menar dock att denna upplevelse är av en dubbel natur, lika lugnande 

som den är obehaglig då den inbegriper både känslor av likhet och skillnad. 

Igenkänning pekar inte endast på det som var tidigare känt, utan även att något blir 

känt:  

Something that may have been sensed in a vague, diffuse, or semi-conscious way now takes 

on a distinct shape, is amplified, heightened, or made newly visible. In a mobile interplay of 

exteriority and interiority, something that exists outside of me inspires a revised or altered 

sense of who I am. (ibid., 25) 

Igenkänningen får alltså konsekvenser för läsaren och läsarens självkännedom. Känslan 

leder till en förhöjd självmedvetenhet som har potentialen att blottlägga jagets sårbarhet. 

Gällande frågan om vad som kan ligga till grund för igenkänning, föreslår Felski 

två tänkbara förklaringar: self-intensification och self-extentsion. Self-intensification är 
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ett tillstånd som innefattar en förnimmelse av likhet: “recognition is triggered by a 

perception of direct similarity or likeness, as we encounter something that slots into a 

clearly identifiable scheme of things” (ibid., 38). Detta sker i formen av ett återgivande 

av vardagslivet som indikerar våra gemensamma referensramar, vare sig det handlar om 

ett precist återgivande av dofter och ljud, alldagliga händelser och ritualer eller 

kulturella referenser såsom TV-program eller religiösa riter. Self-extension handlar om 

att istället se sig själv i det som kan te sig fjärran och annorlunda. Trots t.ex. kulturella 

skillnader finns det en grundläggande mänsklig struktur som förenar människor över 

jorden. Det kan till exempel handla om grundläggande begär, drömmar, exotisering av 

en Andre etc. 

Chock bygger på en känsla av rädsla och terror, men kan även inbegripa avsky 

och äckel (ibid., 112). Medan rädsla grundar sig i en förnimmelse av hot mot ens egna 

liv och välbefinnande kan chock också rikta sig mot människans etiska och estetiska 

känslighet (ibid., 113). Chock kan resultera i en total avsaknad av känsla, att läsaren 

befinner sig paralyserad i ett tillstånd av total tomhet och ordlöshet. Det som dock 

särskiljer chock från skräck är chockens våldsamma uppenbarelse och följaktligen det 

uppbrott uppenbarelsen leder till. Medan skräck framkallas av en förväntan om ett hot, 

karakteriseras chock av en plötslighet, en drabbning som läsaren inte kunde förutse, 

chocken är ”an experience of being wrenched in an altered frame of mind” (ibid., 113). 

Chocken blir dessutom en uppenbarelse som river sönder tiden, en irreversibel händelse 

som delar in tiden i ett före och efter traumats inträde.   

Hänförelse karakteriseras av ett intensivt engagemang, en sorts bubbla av 

uppmärksamhet där läsaren är totalt försänkt i den fiktiva världen (ibid, 54f). Gränsen 

mellan text och jag faller sönder, och läsaren faller in i ett tillstånd av självglömska. 

Läsaren förlorar sin autonomi och makten över sina handlingar, och läsaren presterar 

endast de nödvändiga aktioner som krävs för att upprätthålla den trollbindande 

upplevelsen. Hänförelse skulle således kunna beskrivas som en form av intensiv 

inlevelse som temporärt sätter den verkliga världen ur spel.  

Begreppen hänförelse respektive hängivelse uppvisar en förrädisk liktydighet, 

men kan vid närmare betraktelse snarare ses som två olika skeden som relaterar till 

varandra. Den form av uppgående i textvärlden Felski åsyftar med sitt begrepp 

hänförelse relaterar till begreppet hängivelse, på så vis att hänförelsen förutsätter och i 

sin tur upprätthåller hängivelse. Denna inre teater blir möjlig genom att läsaren hänger 

sig åt fiktionen, tillåter sig att uppgå i den. Hängivelse blir således det till synes 

oskiljaktiga förstadium till hänförelsen. Anders Öhman undersöker i sin bok 

Litteraturdidaktik: fiktioner och intriger (2015) hängivelsens grundvalar, och spårar den 

bland annat till intrigen. Öhman (ibid., 38). menar att intrigen kan ses som 

ingångsporten till en berättelses innehåll: ”det är intrigen som är den röda tråd, och den 

avsikt och intention, med vars hjälp vi som läsare sätts i förbindelse med innehållet, 

temat, i en berättelse”. Intrigen skulle kunna betraktas som den grundstruktur som gör 

berättelsens abstrakta innehåll tillgänglig för läsaren. Genom intrigen inbjuds läsaren till 

att uppgå i den fiktiva världen. 
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2.3.2 Kritisk läsning 

Om naiv läsning innebär att läsa medhårs, så innebär då kritisk läsningen motsatsen: att 

läsa texten mothårs. Kritisk läsning betecknar en sorts grundattityd som återfinns i olika 

litteraturvetenskapliga analysmetoder såsom psykoanalytisk metod, närläsning, 

dekonstruktion etc. Utmärkande för den kritiska hållningen är bl.a. misstänksamhet och 

distansering. I artikeln Suspicious Minds (2011) undersöker Rita Felski varför vad 

filosofen Paul Ricouer kallar för misstankens hermeneutik har kommit att få en sådan 

dominerande ställning inom litteraturvetenskapen. Misstankens hermeneutik är ett 

förhållningssätt som enligt Felski drivs av en övertygelse om att texter ruvar på dolda 

meningar (ibid., 216). Felski klarlägger Ricouers resonemang och menar att han skiljer 

på två olika sorters hermeneutik:  

In his argument, Ricoeur develops a key distinction between a hermeneutics of trust, which 

is driven by a sense of reverence and goes deeper into the text in search of revelation, and a 

hermeneutics of suspicion, which adopts an adversarial sensibility to probe for concealed, 

repressed, or disavowed meanings (ibid.: 9). The difference between these approaches, we 

might say, is the difference between unveiling and unmasking. (ibid., 216) 

Målet med en misstänksam läsning blir därmed att söka demaskera texten. I processen 

med att demaskera texten menar Felski att kritiker tillmäter texten olika kvalitéer: de 

föreställer sig orsakssamband, karaktärer som engagerar sig i meningsfulla aktiviteter, 

tillmäter ansvar och ofta skuld (ibid., 222). Felski ger ett exempel på denna process, i en 

hänvisning till Cathrine Besleys misstänksamma läsning av den realistiska romanen:  

Realism “offers itself as transparent”; reading the realist work is a reassuring and 

conservative experience because this work seeks to efface its own textuality, its existence 

as discourse (ibid.: 51). Here we see the critic imputing qualities of agency and purpose to 

the text, treating it as a quasi-person equipped with an intent to deceive. (ibid., 223) 

Felski illustrerar genom Besleys resonemang den misstänksamma läsningen mål och 

metod: att röja textens bedrägliga natur genom att tillskriva den en subjektivitet.  

En likartad beskrivning av kritisk läsning finner vi hos litteraturteoretikern J. 

Hillis Miller (2002). Till skillnad från den mångfald av kritiska litteraturvetenskapliga 

analysmetoder som nämnts ovan så urskiljer Hillis Miller två huvudsakliga former av att 

läsa mothårs: retorisk läsning och kulturkritisk läsning. Innan vi tittar på hur Hillis 

Miller definierar dessa två arter så krävs en kortare  redogörelse för Hillis Millers 

litteratursyn. 

Med begrepp hämtade från talaktsteorin beskriver Hillis Miller hur språkliga 

yttranden skapar fiktionen i samspelet mellan text och läsare. Hillis Miller (ibid., 38) 

menar att yttranden i en litterär text är inte enbart konstativa (konstaterar ett 

föreliggande sakförhållande) utan även performativa i det att orden både uppfinner och 

avslöjar fiktionen – det vill säga textens värld – i samma handling. Detta förutsätter 

dock ett kontrakt mellan texten och läsaren, då läsaren måste besvara textens fordran om 

tilltro till utsagornas sanning. Läsaren måste med andra ord äntra fiktionen på fiktionens 

villkor, och först då kan denna värld uppfinnas och avslöjas. Denna acceptans menar 
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Hillis Miller är ett rekvisit för all läsning. Denna uppfattning får betydelse för arbetet 

med att ringa in vad en kritisk läsning innebär. Som nämnts innan urskiljer Hillis Miller 

två huvudgrenar inom kritisk läsning: retorisk läsning och kulturkritisk. Medan 

kulturkritisk läsning fäster intresse vid hur texten förmedlar ideologiska föreställningar 

om klass-, genus- och rasrelationer, så kännetecknas retorisk läsning av vaksamhet inför 

den litterära textens språkliga grepp, genom vilken litteraturens magi blir möjlig:  

observations of how figurative language is used, of shifts in point of view, of that all-

important irony. Irony is present, for example, in discrepancies between what the narrator 

in a novel knows and what the narrator solemnly reports the characters as knowing, 

thinking and feeling. (Hillis Miller 2002, 123) 

Även i denna beskrivning kan vi se likheter med den antagonistiska hållning som känns 

igen i misstankens hermeneutik. Texten avmystifieras genom att rikta uppmärksamhet 

mot dess retoriska uppbyggnad. En kritisk läsning á la Hillis Miller, skulle således syfta 

till att åskådliggöra textens performativitet både i fråga om vad den gör samt hur den 

gör.  

 

2.3.3 Läsarternas syntes 

Utifrån Perssons definition kan vi förstå att båda läsarterna aktiveras i en kreativ 

läsning. Samspelet mellan naiv och kritisk läsning torde dock vara lika svår att förutspå 

som utfallet av en enskild läsakt. Persson använder sig inledningsvis av Eva Adolfssons 

beskrivning av sin egen läsning i ett försök att demonstrera pendelrörelsen i den 

konkreta läsakten:  

I strömmen av behagande läsning inträder för mig små livsfilosofiska platåer. (Mer sällan, 

kanske aldrig, när ögonen far över den tråkiga pladdrande texten.) ”Så här lever alltså 

dessa romanmänniskor sina liv… Jag kanske skulle försöka förändra mitt…?” ”Så här 

uppfattar alltså denna roman verkligheten, skrivandet… Det där tål att tänka på…” Och Jag 

faller in i en stund av grubbel, ofta kortvarigt, för berättelsen kallar snart till nya äventyr. 

(Persson 2007, 107f) 

Denna beskrivning visar på den konstanta fram-och-tillbaka-rörelse som pågår under 

läsningen, där korta reflektionsmoment rörande olika livsfrågor avbryter den följsamma 

läsningen. Det som dock saknas i denna beskrivning är explicita reflektioner kring den 

litterära formen – textens egenskaper och kvalitéer, som Persson (ibid., 265) menar är 

avgörande i samspelet mellan de olika läsarterna. I ytterligare försök att skissera hur en 

sådan pendling kan se ut använder sig Persson även av en av sina egna läsupplevelser av 

Italo Calvinos Om en vinternatt en resande:  

Romanen iscensätter bokstavligt talat läsandets magi – men aktiverar också den 

demystifierande läsningens alla varningslampor. […] Du positioneras som deltagare i en 

fiktion – och spelar hänförd med i spelet, ja glömmer lyckligt att det är ett spel. […] 

Samtidigt pockar den sinnrika romankonstruktionen hela tiden på uppmärksamhet: 

multiplikationen av virtuella världar, den framhävda intertextualiteten, de 

illusionsupphävande metafiktiva greppen. (ibid., 213) 

Vad Persson beskriver här är hur romanen försatte honom i ett dynamiskt tillstånd, hur 

romanen orsakade en läsning som pendlade mellan närhet och distans, mellan 
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hängivelse och misstänksamhet. Boken bär för honom på en förmåga att simultant dölja 

och avslöja illusionen. Konsekvensen av en uppslukande läsning blev att (miss)tanken 

oundvikligen fördes till roten för denna hängivna läsning: den litterära formen. 

Liknande resultat fann även Jeffery D. Wilhelm (1997) i sin undersökning av sina 

sjunde- och åttondeklassares läspraktiker. Han fann att reflekterande läsning var lika 

automatiserat som inlevelseläsning hos de engagerade läsarna. En av eleverna berättar 

att ”[s]ometimes I’ll be reading and something will just knock my socks off and I’ll say 

’Whoa” How’d he [the author] do that to me?’ I mean how did he shock me like that or 

make me feel that way?” (ibid., 75. Wilhelms anmärkning). Eleven läser först hänfört 

och drabbas plötsligt av en passage, vilket medför att eleven stannar upp och tvingas 

reflektera över hur författaren lyckades framkalla sådana känslor. Här inleds alltså en 

kritisk reflektion över formens betydelse för läsningen under själva läsakten.   

Om än denna observation illustrerar hur ett samspel mellan läsarter kan se ut, så 

misslyckas det med att ringa in den kreativa läsningens alla aspekter. Kreativ läsning 

innebär inte enbart att växelvis använda två olika läsarter. Kreativ läsning bygger 

förvisso på en rörelse mellan två positioner, men denna rörelse måste även betraktas 

från en tredje position: ”kreativ läsning handlar om läsarens reflexioner över och 

problematiseringar av sin egen läsning” (ibid., 264). Kreativ läsning innebär således att 

läsaren tar ett steg bakåt för att betrakta sin egen läsning och göra den till föremål för 

kritik. Samspelet mellan läsarterna bildar ett underlag, mot vilket en vidare diskussion 

kan föras kring litteraturdidaktikens frågor om var, hur och varför.  

Uppfattningen om att båda läsarter är nödvändiga för att kunna ta tillvara på 

litteraturens fulla potential har genom olika röster (Persson 2007, 2012; Öhman 2015; 

Hillis Miller 2002) nu presenterats, och frågan som därefter inställer sig är hur stor 

möjligheten är att renodla respektive läsarter i en läsakt. Som Hillis Miller (2002, 159) 

påpekar så är det svårt, om inte omöjligt att återgå till en naiv läsning efter det att den 

kritiska läsningen är gjord: ”unless one has performed that innocent first reading, 

nothing much exists to resist and critizise”. Christina Vischer Bruns (2011, 65) 

instämmer, men tonar ner konsekvenserna, och menar att en alltför dominerande 

reflektiv läsning riskerar att försvåra läsarens uppgående i verket. Anders Öhman (2015) 

instämmer med Hillis Millers i att den naiva läsningen måste få företräde. Med stöd i 

Mikhail Bachtins teori om talaktens genrer förklarar Öhman hur läsaren endast kan ingå 

i samtal med verket när yttrandet är finaliserat, det vill säga när läsaren har följt intrigen 

från början till slut. Öhman menar att det är först  

efter att ha rekonstruerat intrigen, kan man välja att fokusera på saker som haft betydelse 

för hur yttrandet är konstruerat. Det vill säga, här kan man, med redogörelsen för intrigen 

som grund, behandla aspekter som rör stilens betydelse, berättarperspektivet, 

metaforanvändningen etc. (ibid., 115) 

Öhman förespråkar likt Hillis Miller alltså en sorts sekvensering av läsningen tillika 

bearbetningen av texten: först naivt sedan kritiskt, först vad (handlar berättelsen om) 

sedan hur (är berättelsen uppbyggd). Frågan är dock huruvida denna tvåstegsmodell 

lämpar sig för olika läsningar. 
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 Läsandets värld består av en ohygglig mångfald, liksom varje läsare på sitt sätt är 

unik så skulle varje läsakt kunna betraktas som unik. Rosenblatt (2002) beskriver vad 

som händer under läsningen:  

På grundval av tidigare språk- och livserfarenheter kopplar läsaren ihop tecknen på sidan 

med vissa ord, vissa begrepp, vissa sinnesupplevelser, vissa föreställningar om ting, 

människor, handlingar, scener. De särskilda innebörder och, mer specifikt, de dolda 

förbindelser som dessa ord och föreställningar har för den enskilde läsaren kommer i stor 

utsträckning att bestämma vad verket kommunicerar till honom. Läsaren för med sig till 

verket personlighetsdrag, minnen av tidigare händelser, nuvarande behov och intressen, en 

särskild stämning för stunden och ett särskilt fysiskt tillstånd. (ibid., 39) 

Denna beskrivning leder till en rad frågor. Vad händer då när läsaren avbryter läsningen 

och återkommer vid en annan tid, på en annan plats, med en annan sinnesstämning och 

med mer erfarenhet? Hur kan detta tänkas påverka läsningen? Rosenblatt (ibid, 36) 

påpekar att ”studenten behöver liksom nybörjarläsaren möta litteratur för vilken han 

äger de intellektuella, emotionella och erfarenhetsmässiga verktygen”. Vad händer när 

dessa verktyg förändras?  Kan fördjupade omvärldskunskaper möjliggöra igenkänning, 

och på så sätt understödja en mer naiv läsning vid ett tillfälle, eller kan en större arsenal 

av erfarenheter istället leda till att läsaren oftare tenderar att genomskåda illusionen? 

Visst kan en föreställa sig att läsaren bestämmer sin ingångsattityd – ”nu ska jag läsa 

inlevelsefullt!” – inför varje läsning, men som illustrerat i Rosenblatts 

transaktionsbegrepp så är det inte läsaren som enhälligt råder över läsningen. Vad som 

uppmärksammas under en läsning bestäms av samspelet, och samspelet villkoras av 

läsare såväl som text. Vore det inte troligt at förändringar hos läsaren även påverkar 

samspelet? Dessa frågor pekar även mot en annan avgörande fråga vilket kommer att 

behandlas i studiens analys och diskussion, nämligen hur det litterära verket påverkar 

samspelet mellan läsarterna.  
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3 Metod och material 

I denna studie används en textanalytisk metod med utgångspunkt i en kreativ läsning.  

Vad som dock framkommit i föregående forskningsöversikt är att begreppet saknar en 

praktisk modell. Persson (2007, 264) menar att ”[b]egreppet kan med fördel ses inte 

bara som en praktik (ett visst sätt att läsa) utan som en komplex och mångfacetterad 

problematik”. Därav följer ett behov av att operationalisera begreppet. 

Operationaliseringen sker mot bakgrund av den utredning av respektive läsarter som 

utförts under kapitel 2.3. Nedan följer ytterligare förtydliganden av begreppets praktiska 

tillämpning i denna studie samt definition av övriga nödvändiga begrepp.  

En kreativ läsning innebär en pendelrörelse mellan naiv och kritisk läsning som 

sker löpande under läsningen. I överensstämmelse med Hillis Millers uppfattning så har 

läsningen sin början i en naiv läsart, men därefter avviker min läsning från Hillis Millers 

förmaning på så vis att den kritiska läsningen tillåts bryta in under läsakten. Den naiva 

läsningen riktas, i linje med Rosenblatts estetisk läsning, mot läsningens känslomässiga 

aspekter. För att denna läsning skall kunna få några fasta hållpunkter i teori används tre 

av Felskis (2009) estetiska reaktioner som stöd:  igenkänning, chock och hänförelse. 

Den kritiska läsningen riktas i sin tur mot textens narratologiska beskaffenhet. 

Berättelsernas form analyseras med fokus på hur stil och berättarteknik påverkar 

tolkning av karaktärer. Vidare problematiseras den implicita författarens roll i skapandet 

av textens retoriska struktur. Enklare uttryckt: hur den implicita författarens intentioner 

kan tänkas påverka läsningen. 

Detta räcker dock inte. Persson (2007, 264) menar nämligen att kreativ läsning 

dessutom innebär problematisering av sin egen läsning. I textanalysen utvecklas 

därmed, med stöd i Rosenblatts transaktionsteori, ett förhållningssätt där jag diskuterar 

hur jag som läsare aktiveras i transaktionen. När ”läsaren” nämns i textanalysen åsyftas 

alltså inte en allmän läsare. Vidare iscensätts textanalysen med hjälp av nedslag i olika 

centrala episoder i berättelserna. I och med att studien även syftar till att undersöka 

verkens didaktiska potential, kommer dessa centrala moment närmare beröra episoder 

där läsaren försätts i det jag kallar för etisk ambivalens. Etisk ambivalens definierar jag 

som ett tillstånd av osäkerhet och rådvillhet. Tillståndet kännetecknas av svårigheter 

med att fälla moraliska omdömen och att finna ett stabilt förhållningssätt till 

karaktärerna. Svårigheterna har därtill potentialen till att utmynna i ett ifrågasättande av 

etiska förgivet taganden. Den kreativa läsningens roll i denna kritiska verksamhet blir 

därmed att först genom den naiva läsningen låta läsaren sugas in tillståndet, för att 

därefter i en kritisk läsning reflektera kring hur den litterära formen medverkar i 

transaktionen till att skapa ett sådant tillstånd.  

För den kritiska läsningen används begreppet implicit författare som 

kompletterande analysverktyg. Jimmy Vulovic (2013, 91) förklarar begreppet som att 

författarens intentioner omvandlas till principer efter det att skrivprocessen avslutats och 

verket skickats vidare för publicering: ”Det är i den processen, då en verklig författares 

kreativa arbete förstelnas till principer och levandegörs genom läsning, som den 

implicite författaren blir till”.  Den implicita författaren, eller principerna, existerar i 
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bakgrunden av berättelsen, och består av ”spåren av den verklige författarens val, 

normer och konventioner” (ibid., 92). Slavisten Wolf Schmid beskrivning stämmer 

överens med Vulovics och menar även att dess position är ideologiskt bestämd:  

The implied author is not an intentional creation of the concrete author and differs 

categorically in this respect from the narrator, who is always an explicitly, or even 

implicitly, represented entity. The implied author belongs to a different level of the work; 

the implied author stands for the principle behind the fabrication of a narrator and the 

represented world in its entirety, the principle behind the composition of the work[…]. [---] 

Its position is defined by both ideological and aesthetic norms. (Schmid 2009, 167)   

Den implicita författaren är alltså den instans som befinner sig mellan berättaren 

och den verkliga författaren och som representerar principen för konstruktionen 

av narrativet. Begreppet möjliggör således en problematisering av de intentioner, 

ideal och värden som döljer sig bakom den fiktiva världen och karaktärerna.   

3.1 Urval 

Att valet föll på just dessa två romaner har två förklaringar. Till att börja med så skulle 

dessa romaner kunna karaktäriseras som ”potentiellt provocerande litteratur”. 

Reservationen gällande ”potentiellt” kommer sig av varje läsnings särart: det är 

nästintill omöjligt att förutspå huruvida innehållet i en text kommer att uppfattas som 

provocerande av en läsare, då samspelet mellan text och läsare utgör en komplex 

process som varierar från läsare till läsare. 

Det aktuella textvalet har skett mot bakgrund av två tätt sammanhängande 

anledningar. För det första bedömdes det intressant att undersöka litteratur som berör 

någon form av känsligt ämne eller tabu. I en skönlitterär text som berör ett känsligt 

ämne eller tabu aktualiseras och synliggörs de gränser och gränsdragningar för den 

sociala ordningen. Detta åskådliggörande ligger i linje både med Franzéns samt 

Erikssons uppfattning om litteraturens etik. Känsliga ämnen eller tabun skulle så att 

säga kunna bädda för ett mer (själv)kritiskt förhållningssätt till värdegrundsfrågor. 

Den andra anledningen härstammar i Anna Lindhés (2015, 239–256) resonemang 

kring den litterära formens betydelse avseende textens förmåga att inbjuda till inlevelse 

och empati. Lolita (Nabokov 2015) och Onåd (Coetzee 2000) kännetecknas på olika sätt 

av narrativa egenskaper som kan vara utmanande för en läsare i tolkningsarbetet. Lolita 

innehåller bl.a. en opålitlig berättare och även består av andra formmässiga 

konstruktioner som grumlar gränsen mellan fiktion och verklighet. En opålitlig berättare 

kännetecknas av en avsaknad av fullvärdig trovärdighet i sitt berättande vilket innebär 

att hen förser läsaren med ofullständig eller felaktig information. Onåd å andra sidan 

utmärks av en avsaknad av en värderande berättarinstans och karaktärer vars inre liv 

förblir oåtkomligt. Romanernas form framkallar med andra ord en etisk osäkerhet, både 

vad gäller fiktionsvärldens etiska system och även hur följaktligen läsaren bör förhålla 

sig till karaktärerna och deras handlingar. Denna ambivalens kan visa sig fruktbar på så 

vis att den framhäver textens och läsarens respektive roller i tolkningsarbetet och 

därmed placerar samspelet i förgrunden.   
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4 Textanalys 

I detta kapitel följer två textanalyser i form av en kreativ läsning av Lolita respektive 

Onåd.  Textanalysen av respektive verk föregås av ett kortare handlingsreferat med 

syfte att skissera grunddragen i narrativet för att göra det lättare för läsaren att följa med 

i analysen. Textanalysen ordnas tematiskt snarare än kronologiskt varför hopp mellan 

olika tidsperioder i berättelserna kan förekomma.  

4.1 Lolita 

Lolita handlar om den schweiziske, medelålders pedofilen Humbert Humbert som, efter 

ett misslyckat giftermål och tack vare en välbärgad släktnings död, får chansen att flytta 

till Amerika, där han beviljas sin släktings pengar mot att han tar över dennes fabrik. 

Väl där ändras hans planer hastigt, varpå han inackorderas hos änkan Charlotte Haze. 

Där träffar han hennes dotter, den tolvåriga Dolores Haze, vilken han kommer att 

avguda under namnet Lolita. Genom noggrann planering gifter han sig med Charlotte, 

och när hans omättliga begär efter Dolores uppdagas av Charlotte så dör Charlotte kort 

därefter i en bilolycka. Därefter påbörjar Humbert en bilresa genom Amerika 

tillsammans med Dolores, under vilken han kommer att skämma ut henne med gåvor 

och utnyttja henne sexuellt. Efter en tid försöker de slå sig ner i Beardsley och leker 

familjeliv, men tvingas bryta upp igen när Dolores tröttnat på platsen. Ytterligare en 

bilresa inleds, och snart upptäcker Humbert att en dubbelgångare följer efter dem med 

målet att ta Lolita ifrån honom. Humbert blir slutligen berövad Dolores och lever 

därefter under en tid i hermetisk misär, men kan genom ett brev skickat från Dolores 

återuppta jakten på dubbelgångaren. Genom Lolita, som vägrar följa med honom, lyckas 

hans spåra förövaren och till sist döda honom. Allt detta berättar Humbert själv från sin 

fängelsecell, där han sitter misstänkt för mordet på sin rival.  

4.1.1 Analys av Lolita 

Berättelsen om Humbert Humberts liv förmedlas genom hans memoarer. Berättelsen 

iscensätts med ett förord av fil. dr. John Ray Jr., en kusin till Clarence Choate Clark, 

Humberts advokat. John Ray Jr. förklarar i förordet hur Clark vidaresände Humberts 

memoarer till sin kusin, mot bakgrund av “ett stycke i klientens testamente som gav min 

framstående kusin rätten att efter eget gottfinnande göra vad som krävdes för att 

förbereda Lolita till tryck.” (Nabokov 2015, VII). Detta fiktiva förord etablerar en 

ramberättelse som har potentialen att påverka den efterföljande läsningens. Ett förord 

författas brukligen av antingen författaren, översättaren eller annan litterat med 

expertkunskap om verket och författaren. När läsaren utför en naiv läsning och således 

hänger sig åt fiktionen, kan läsaren luras till att tro att författaren till även detta förord 

(John Ray Jr.) befinner sig utanför den fiktiva världen, det vill säga att han är en verklig 

person. Förordet blir performativt i den mening att det, med hjälp av läsarens tilltro till 

yttringarnas sanning, skapar fiktionen. Förordet inbjuder sålunda läsaren till att hänge 

sig till Humberts memoarer som dokument om en verklig person. Denna föreställning 
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kan förklaras med Rita Felskis (2009) igenkänning. Det är dock, i motsats till Felskis 

antagande, inte nödvändigtvis namnen eller platserna som utlöser en känsla av 

igenkänning hos läsaren, utan snarare förordets stil och beståndsdelar. Det fiktiva 

förordet uppgörs av förordets typiska beståndsdelar: en presentation av (i detta fall) 

korrekturläsarens noggranna korrigeringar och överväganden, en introduktion av 

författaren bestående av relevanta biografiska upplysningar samt ett diskret omdöme 

som syftar till att ”lura in läsaren” utan att avslöja för mycket. Dessa komponenters 

samspel kan alltså resultera i att läsaren föreställer sig John Ray Jr. som faktiskt 

existerande.  

Förordet innehåller även en del andra väsentliga detaljer som konstituerar textens 

performativitet. I förordet beskrivs hur såväl Humbert som förordets författare använt 

sig av pseudonymer och censurerat olika detaljangivelser av platser och personer i syfte 

att skydda personernas identitet (Nabokov 2015, VII).  Genom en kritisk läsning 

framkommer det att dessa ”åtgärder” som John Ray Jr. kallar dem tjänar, tillsammans 

med hans referenser till olika nyheter i dagspressen (för att ge läsaren möjligheter att 

verifiera händelsernas faktiskhet) till att sudda ut gränsen mellan den fiktiva världen och 

läsarens värld. Den implicita författaren försöker till synes alltså, med vetskap om 

förordets performativa potential, att etablera memoarerna som en icke-fiktion – en 

verklig berättelse. Om än läsaren förr eller senare genomskådar detta litterära grepp så 

infinner sig en stund av tvekan – nyfikenhet har överhanden och behovet att veta lockar 

läsaren till att söka rätt på artiklarna på internet. 

Ramberättelsens funktion har även en effekt på hur berättelsens sannolikhet kan 

(och ska) bedömas. Genom att skapa lager inom fiktionen, en berättelse i berättelsen, så 

ställs läsaren inför multipla gränser.  I förvirringen som detta potentiellt kan generera 

uppstår en rad frågor: var slutar respektive fiktion? Var är denna världs slut och den 

andras början? Fiktionernas sammanblandning ger alltså upphov till en 

gränsdragningsproblematik för läsaren. Illusionens gränser görs diffusa och fiktionen 

tränger in i verkligheten.   

Förordet blir tongivande i den meningen att den gör läsaren osäker, då den 

inbjuder läsaren till att betrakta verket som en självbiografi. Men väl under läsningen av 

Humberts memoarer framkommer andra detaljer som liksom förordet ställer frågan om 

”fiktion kontra verklighet” på sin spets. I sina memoarer har nämligen Humbert arbetat 

in hälsningar till olika karaktärer. Denna företeelse (som genom en kritisk läsning 

snarare framträder som ett litterärt grepp) resulterar också i ett sorts ifrågasättande av 

illusionens gränser. Humbert skickar exempelvis en hälsning till Rita, en kvinna han 

träffade åren efter att Lolita försvunnit och bestämde sig för att slå följe med:  

Det finns ingen anledning i världen varför jag skulle vänslas med henne i marginalen till 

dessa fördärvliga memoarer, men låt mig säga (hej, Rita – var du än är, berusad eller 

bakrusig, Rita, hej!) att hon var den trösterikaste, mest förstående följeslagare jag någonsin 

haft och hon räddade mig helt säkert från dårhuset. (2015, 319) 

I en naiv läsning får detta grepp påföljder för hur läsaren uppfattar karaktärernas 

fiktionalitet. Läsaren som befinner sig i hänförelsens grepp märker plötsligt hur 
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illusionen bryts – fiktionens verklighetsanspråk kastar läsaren ur tillståndet av 

självglömska. Hälsningarna vill göra gällande att någonstans därute, placerad i samma 

värld som läsaren, lever denna Rita som liksom läsaren studerar memoarerna. Läsarens 

intensiva inlevelse sätts på så vis ur spel, då läsaren plötsligt ser sig själv som läsande 

subjekt.   

En annan aspekt av formen vilket också destabiliserar läsarens förhållningssätt till 

fiktionen rör den självbiografiska stilen. Gränsen mellan fiktion och verklighet ruckas 

av Humberts direkta tilltal och uttryckliga anropande av läsaren. Detta förekommer på 

otaliga ställen i berättelsen och framställer Humbert som en berättare som är medveten 

sin publik. Humbert tycks vara medveten om att läsaren lyssnar på honom och de som 

läser hans memoarer har olika erfarenheter och varierande förväntningar. Därför 

beslutar Humbert att presentera sina föreställningar om läsaren och att bemöta läsaren 

med olika vädjanden. Humbert spekulerar t.ex. kring hur olika passager skulle mottas av 

olika läsare (”grova”, ”bildade” etc.) och försöker därigenom ombesörja hur läsaren 

uppfattar hans skildringar. Genom att förutspå läsarens reaktion försöker Humbert även 

styra läsarens reaktion: ”Läsaren kommer att beklaga att jag kort efter återkomsten till 

civilisationen genomled ett nytt anfall av vansinne (om denna grymma term kan 

användas på melankoli och en känsla av outhärdlig depression)” (ibid., 48). Humbert 

försöker med andra ord framkalla inlevelse genom att förutsäga läsarens sympatier, en 

strategi som även kan leda till att läsaren tar än mer avstånd från Humbert. Ett annat 

exempel på hur den implicita författaren genom Humbert försöker styra läsningen 

föregår skildringen av hur han i hemlighet lyckades uppnå orgasm när Lolitas ben gneds 

mot hans skrev:  

Jag skulle vilja att mina bildade läsare tog del av den scen som jag nu tänker spela upp, 

undersökte varenda liten detalj och själva konstaterade hur omsorgsfull och kysk hela 

händelsen, ljuv som vin, är om man betraktar den med »opartisk medkänsla«, som min 

advokat kallade det under ett av våra privata samtal. Så låt mig börja. Jag har en mödosam 

uppgift framför mig. (ibid.,75)   

Humbert uppmanar här läsaren till att utföra en grundlig studie av det han ska berätta 

och menar att läsaren då kommer upptäcka händelsens oskuldsfullhet och försvarbarhet. 

Humbert är dock som känt endast en fiktiv karaktär, vilket innebär att hans tilltal måste 

ses i ljuset av den implicita författarens intentioner. Genom att plantera tanken om en 

”opartisk medkänsla” försöker den implicita författaren tillstå en mer rättvis bedömning 

av Humberts karaktär. Den implicita författaren försöker så att säga förmå läsaren till att 

tillfälligt frångå sin benägenhet att på förhand moraliskt fördöma allt Humbert gör 

enbart på grund av att han de facto är pedofil. 

Trots sin vämjeliga böjelse och det sätt på vilket Humbert utpressar Lolita så 

förmår Humbert stundom att blända läsaren. Läsaren manas till att, utifrån 

uppfattningen av honom som pedofil, förbehållslöst döma ut Humbert som en rubbad, 

dysfunktionell sexgalning. Ändock lyckas Humbert förmildra sina böjelser till den grad 

att läsaren skulle kunna se bortom dess groteska uttryck. Genom en kritisk läsning 

framkommer två aspekter av Humbert vilket möjliggör läsarens empatiska inlevelse. 

Den implicita författaren använder sig i huvudsak av två strategier för att manipulera 
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läsarens uppfattning om Humbert. Som den implicita författaren låter John Ray Jr. 

tydliggöra i förordet så förekommer det inte ett enda fult ord i hela berättelsen (dock 

förekommer ord som ”slyna” och ”hynda” vilket kan bedömas som tämligen grovt), 

vilket till viss del lyckas dölja pedofilins avskyvärda natur och moraliska oriktighet. 

Humbert bär även på värdigheten hos en gammalmodig, europeisk, bildad man, vilket 

manifesterar sig i poetiska pretentioner vad gäller den berättarstil han valt att använda: 

”Malhål hade börjat uppträda i den äktenskapliga bekvämlighetens plysch” (ibid., 39). 

Genom metaforiska omskrivningar, den franska parlörens konstanta intrång och litterära 

referenser (såsom Dante och Beatrice) framträder Humberts romantiska världssyn. 

Humberts försköningar syftar till att försöka förklara och upphöja hans begär – att få 

läsaren att betrakta det som en romantikers tragiska lott snarare än en sexgalnings 

okuvliga rovlystenhet. Samtidigt finns det passager då hans belevade stil får en motsatt 

effekt. Humberts sätt att försöka skönmåla allting genom poetiska formuleringar får, 

tvärtemot den förmildrande effekt formuleringarna väntas ha, snarare en vulgariserande 

effekt. Den taktfulla tonen som framkommer t.ex. när Humbert överväger umgänge med 

en väns syster, vilket han beskriver som att han funderade på att ”avnjuta hans syster” 

(ibid., 42), ger ett mer omvälvande obehag, eftersom läsaren inser att hen godtroget 

lyssnat och tagit till sig av hans tankar fram till dess. Läsaren drabbas av känslor av 

antipati och chockeras av den motbjudande bild som smugits in under den bedrägliga 

vältalighetens beskydd. Ytterligare ett exempel på när Humberts estetiserande slår 

tillbaka på sig själv är när Humbert beskriver hur han utnyttjar Lolita på morgonen: 

Hur ljuvligt var det inte att komma med det där kaffet till henne och därefter neka henne 

gåvan tills hon uppfyllt sin morgonplikt. Och en sådan omtänksam vän, en sådan lidelsefull 

far, en sådan god pediatriker jag vad som tillgodosåg min lilla kastanjebrunetts alla 

kroppsliga behov! (ibid., 203) 

Passagens kusliga och obehagliga intryck har sin rot i det suggestiva ordet 

”morgonplikt”, samt det ironiska tonfall med vilket Humbert beskriver sina omsorger 

för Lolitas hälsa. Vid omläsning av passagen registrerar läsaren detta ironiska tonfall 

och kan snarare se det som att Humbert hånar läsaren. Båda exempel kan som påtalat 

väcka en känsla av chock, vilken kännetecknades av just den plötslighet som Felski 

menar särskiljer chock från skräck. Följsamt flyter läsaren med i Humberts skildring, 

godtroget lyssnande på hans beskrivningar och resonemang, och så helt plötsligt inser 

läsaren vad det vaga ”morgonplikt” egentligen betyder. Likt Felski även beskrivit (se 

kap 2.3.1) sliter chocken här itu tiden: före insikten om morgonpliktens innebörd, då 

Humbert dolde sig bakom en illusorisk faderlig omtänksamhet, och efter insikten, då 

hans agenda framträder i ny dager.  Chocken medför även återkallelse av tidigare 

chockerande scener. Chocken återkallar tidigare scener då Humbert utnyttjat Lolita, 

varpå den chimär av förskönande beskrivningar han döljer sig bakom raseras temporärt. 

Dessa ögonblick där Humberts frånstötande sidor uppenbaras motvägs dock av 

episoder som inbjuder till empati. Läsarens empati aktiveras t.ex. genom ett 

igenkännande av erfarenheten av att förlora någon och den sorg det innebär. Humbert 

lyckas frammana en empatisk inlevelse då han framträder som en person som sörjer 
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förlusten av en älskad person, vilket känns igen på det desperata sättet att hålla fast vid 

minnessaker:  

Andra saker som tillhört henne var svårare att göra sig av med. Fram till slutet av 1949 

vårade jag ett par gamla gymnastikskor, en pojkskjorta som hon haft på sig, ett par 

uråldriga jeans, en skrynklig skolmössa och andra vällustiga skatter som jag hittat i 

bagageutrymmet och som jag dyrkade och dränkte i kyssar och sjöjungmanstårar. När jag 

förstod att jag höll på att förlora förnuftet samlade jag ihop dessa ägodelar, lade till sådant 

som lagrats i Beardsley – en låda med böcker, hennes cykel, gamla kappor, galoscher – och 

skickade alltihop på hennes femtonde födelsedag som anonym gåva till ett hem för 

föräldralösa flickor vid en blåsig sjö på gränsen till Kanada. (ibid., 313f)  

De kläder Humbert funnit i bagaget bär på minnessakens smärtsamma paradoxala stygn: 

den konstanta påminnelsen om en förlorad tid som kläderna innebär för endast med sig 

förlustens oändliga vånda, samtidigt som frigörelsen från dem skulle innebära ett 

definitivt slut och en likartad vånda. När läsaren enbart betraktar Humberts relation till 

Lolita utifrån denna scen, framhävs Humbert som en människa som genomlider den 

förlorade kärlekens obarmhärtiga konsekvenser, vilket tillfälligt skjuter undan hans 

mörka sidor.  

Läsarens empati anropas även av hur Humbert kom att förlora Lolita. Rivalen 

Clare Quilty lyckas stjäla Lolita från Humbert, och även fast läsaren senare får veta att 

Lolita till störst del låg bakom hela affären, så får Clare Quilty hela skulden. Konflikten 

mellan Humbert och Quilty gör Humbert till en sorts antihjälte, vars uppdrag blir att 

skipa rättvisa genom att ställa Quilty till svars. Humberts skildring av Quilty och alla 

omständigheter kring bortrövandet omvandlar Quilty till den Andres Andre, mot vilken 

den implicita författaren kan rikta läsarens antipati. Quilty blir så att säga en avledande 

manöver, en karaktär som den implicita författaren kan använda för att framställa 

Humbert som sympatiske parten i dramat. Detta verkställs bl.a. genom att den implicita 

författaren tillmäter Quilty en sexualitet vars lustar framstår som för dunklare och än 

mer motbjudande. Lolita berättar för Humbert att Quilty hade tagit henne till en ranch, 

varpå Humbert försöker pressa ur henne vad de gjorde på ranchen:  

Han var inget svin. På många sätt var han en fin man. Men spriten och alla drogerna. Och 

naturligtvis rent pervers när det gällde sex, och hans vänner var hans slavar. Jag kunde helt 

enkelt föreställa mig (jag, Humbert, kunde inte föreställa mig!) vad de ägnat sig åt på Duk 

Duk-ranchen. Hon hade vägrat att delta, för hon älskade honom ju, och han hade kastat ut 

henne.  

»Vad gjorde de?« 

»Äh, konstiga, snuskiga, raffinerade saker. Jag menar, han hade två småtjejer och två killar, 

och tre eller fyra män, och tanken var att vi allihop skulle rulla runt nakna medan en 

gammal kvinna filmade allt. « (Sades Justine var tolv i början). (ibid., 339f) 

När Humbert sedan försöker pressa Lolita till att sätta ord på exakt vad de gjorde, 

berättar Humbert att Lolita använde ett slangord vars franska översättning skulle bli 

”souffler”. Quilty försökte alltså få Lolita till att utföra oralsex i en orgie. Följande 

skildring får därmed Quilty att framstå som en sexgalning, en förtryckare som är värre 

Humbert, vilket gör att läsaren riktar sin aversion mot honom istället för Humbert. 
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Läsarens empatiska inlevelse för Humbert möjliggörs även när Humberts kris 

fördjupas ytterligare. Mot bakgrund av den aversion för Quilty den implicita författaren 

lyckas framkalla i föregående scen, blir Humberts lidande något som tilldrar läsaren. 

När Humbert lyckas spåra Lolita efter att ett antal år har passerat, och därefter anländer 

vid hennes hus, föreslår en förtvivlad Humbert att Lolita slår följe med honom igen, 

varpå han erhåller det svar som gör honom förkrossad:  

»Jag dör om du rör mig«, sade jag. »Är du helt säker på att du inte följer med? Finns det 

inget om att du kommer? Säg bara det.« 

»Nej«, sade hon. »Nej, älskling, nej.« 

Hon hade aldrig kallat mig »älskling« tidigare. 

»Nej«, sade hon, »det är helt uteslutet. Hellre skulle jag återvända till Q. Jag menar…«  

Hon famlade efter ord. Jag skänkte henne dem i tankarna. 

(»Han krossade mitt hjärta. Du krossade bara mitt liv.«). (ibid., 342f) 

Han får inte bara veta att Lolita aldrig kommer vara hans igen, utan att Lolita väljer 

Quilty framför honom. Läsarens empatiska inlevelse möjliggörs genom igenkännande 

av det smärtsamma nederlag Humbert erfar. Det framstår för läsaren som otroligt att 

Lolita skulle välja den perverterade Quilty framför den i jämförelse oskuldsfulle 

Humbert. Beskrivningen av hur Humbert avlägsnar sig från platsen skildrar den totala 

förödmjukelsen Humbert upplever när Lolita till synes inte kan tillmäta den tiden i sitt 

liv – och honom – någon betydelse.  

Den etiska ambivalens läsaren erfar betingas av ett grundläggande faktum för hela 

berättelsen. Berättelsens självbiografiska form leder till att Humberts historia och 

perspektiv blir förhärskande, men trots att Humbert försöker göra sin tolkning av Lolitas 

person gällande, så kommer läsaren inte ifrån det faktum att läsaren automatiskt 

förnekas tillträde till Lolitas inre värld. Hennes innersta tankar och känslor förblir dolda, 

och trots att Humbert på ett raffinerat sätt försöker förklara hennes beteende så inser 

läsaren att hon aldrig får tala ur en skyddad position. Hennes tankar och åsikter 

förmedlas genom Humberts, vilket färgar framställningen av hennes karaktär. Läsaren 

erbjuds inga alternativa perspektiv, vilket gör de korta ögonblick när läsaren 

undkommer Humberts endera förgudande beskrivningar av Lolita eller de 

avsmaksfyllda beskrivningarna av en likgiltig, slapp och loj tonåring till laddade 

avslöjanden. T.ex. upptäcker läsaren, i en flyktig anmärkning av Humbert, att Lolita ger 

uttryck för en djup bedrövelse som endast visas när Humbert låtsas sova:  

Och i dag ertappar jag mig med att tänka att vår långa färd hade solkat ned det ljuva, 

godtrogna, drömska, väldiga landet med ett slingrande spår av slem – detta land som nu när 

vi såg tillbaka inte betydde mer för oss än en samling kartor med hundöron, sönderlästa 

guideböcker, gamla däck och hennes snyftningar om natten – varenda natt, varenda natt – 

så fort jag låtsades sova. (ibid., 215f)  

Lolitas snyftningar framläggs av Humbert nästan i förbifarten, i det närmaste 

kommenterat med en form av lågmält beklagande (”varenda natt, varenda natt”). 

Hennes återkommande nattliga, kvävda gråt indikerar att andra känsloaspekter av Lolita 

inte framkommer på samma sätt under dagtid, då hon enligt Humberts utsago istället ger 

uttryck för irritation och ointresse. Denna passage markerar en temporär brytpunkt där 
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läsaren inser sin avsaknad av kännedom om vad Lolita egentligen går igenom, och hur 

opålitlig Humbert trots sina ansträngningar är som berättare.  

4.2 Onåd 

Onåd handlar om den medelålders David Lurie som arbetar som professor på ett 

universitet i Kapstaden. Han uppfylls av likgiltighet inför sitt arbete och lever i 

ensamhet utan några beständiga relationer. En dag förför han den unga Melanie Isaacs, 

en student som deltar i hans kurs. Efter en viss tid är skandalen oundkomlig och David 

blir därmed uppsagd efter att ha vägrat visa ånger inför sina handlingar. Han bestämmer 

sig därefter att flytta till sin dotter Lucy som bor ute på landet. Den enkla och 

stillsamma lantbrukartillvaron får ett plötsligt avbrott då David och Lucy en dag blir 

rånade och misshandlade i Lucys hem. Senare framkommer även att Lucy har blivit 

våldtagen, men verkar på outgrundliga anledningar varken vilja anmäla brottet eller 

prata om det. Deras relation infekteras av grannen Petrus som David misstänker ligga 

bakom våldtäkten. Våldtäkten försätter David och Lucy i kommunikativ klyfta, vilket 

fördjupats ytterligare när det senare framkommer att Lucy är gravid och att hon tänker 

behålla barnet. Lucy tänker även gifta sig med gårdsgrannen Petrus som David 

misstänker har haft en del i brottet. 

4.2.1 Analys av Onåd 

Till skillnad från Lolita så finns det i Onåd inga formmässiga egenskaper som uttalat 

syftar till att bryta fiktionens illusion. Onåd karaktäriseras istället av avsaknad av en 

dominerande berättarröst som kommenterar och värderar karaktärerna och deras 

handlingar. Huvudpersonen David Lurie är den enda karaktär vars inre värld blir 

åskådliggjord för läsaren. Berättarinstansen gör sig inte till känna genom värderande 

anmärkningar och kommentarer, utan låter andra karaktärer enbart filtreras genom 

Davids medvetande. Detta blir synligt bl.a. i hur den unga studenten Melanie Isaacs 

framställs för läsaren under sexakten. Efter en viss tid in i affären vänder sig Melanie till 

David för att söka boende vilket skapar en situation som David drar fördel av:  

Han älskar med henne en gång till, på sängen i sin dotters rum. Det är skönt, lika skönt som 

första gången; han börjar lära sig hur hennes kropp rör sig. Hon är snabb, och lysten efter 

mer erfarenhet. Om han inte känner en helt sexuell aptit hos henne, beror det bara på att hon 

fortfarande är ung. (Coetzee 2000, 35)  

I synnerhet de sista två meningarna illustrerar hur det är Davids föreställningar om 

Melanie som läsaren tar del av. I en naiv läsning kan dessa skildringar uppfattas som en 

saklig bestämning av Melanies karaktär, delvis på grund av det förrädiskt konstativa 

anslaget i mening tre (”Hon är snabb … ”) samt berättandets distansering vilket 

kommer sig av bruket av tredjeperson i mening fyra (”Om han inte känner …”). Men 

när en kritisk läsning av passagen genomförs framkommer istället att det är Davids 

perspektiv som är förhärskande i skildringen. Den implicita författaren lyckas således 

genom yttrandenas (vilket detta fall är beskrivningar) performativa funktion till viss del 

dölja det faktum att det faktiskt är Davids tolkningar läsaren tar del av. När läsaren 
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följaktligen inser att David tolkar Melanies agerande under akten kan en känsla av 

obehag uppstå, vilket härrör från tanken om att tolkningen kan visa sig vara felaktig. 

Melanie uppvisar ingen tydlig åtrå vilket David avfärdar som brist på mognad. 

Olustkänslan uppstår således när läsaren begrundar möjligheten att Melanies passiva 

uppträdande snarare kan vara ett tecken på ovilja. 

Denna passage åskådliggör dessutom narrativets avsaknad av värderande 

berättarinstans. Berättaren kungör att akten äger rum på Davids dotters säng och gör 

detta med en sådan saklig och koncis stil att platsens betydelse framstår som banal. 

Läsaren kan dock fastslå att platsen är av betydelse enbart av det faktum att den 

implicita författaren låtit berättaren inkludera det i skildringen. Platsen laddar därmed 

akten med incestuösa undertoner, som trots sin skenbart ringa betydelse, chockerar 

läsaren och framställer David som en moraliskt tvetydig karaktär.  

Den etiska ambivalens berättelsen genererar hos läsaren härrör främst ur 

karaktären Davids märkliga person. Trots att Davids tanke- och känslovärld till stor del 

ligger i dagen för läsaren, så framstår hans principer och resonemang som 

svårtillgängliga i all sin ålderdomliga och romantiska karaktär. David finner sig 

förfrämligad inför den värd han vistas i, utan vare sig framtidsförväntan eller 

nostalgikerns beklagande. Detta utmynnar i att David distanserar sig från andra 

människor och senare gör avkall på alla karriärsambitioner. Det är istället lusten och den 

romantiske poeten Lord Byron som är hans rättesnören. Han omnämner sig själv som 

”Eros tjänare” och uppvisar sexistiska föreställningar gällande kvinnors utseende, t.ex. 

hur ”en kvinnas skönhet inte tillhör henne ensam. Den är en del av de rika håvor som 

hon tillför världen. Hon har en plikt att dela med sig av dem” (ibid., 21). David 

objektifierar kvinnan och reducerar henne till en källa till skönhet vars existensvillkor 

vilar på att kvinnan pliktskyldigt ger denna skönhet till världen. Dessa sexistiska 

föreställningar paras även med en egocentrisk inställning till sexuella förhållanden: 

”Melanie, flickan vid floden Touws; Rosalind, Bev Shaw, Soraya; var och en av dem 

har berikat honom, och de andra också, även de obetydligaste av dem, även 

misslyckandena. Likt en blomma som slår ut i bröstet sväller hans hjärta av tacksamhet” 

(ibid., 217). Alla de kvinnor han haft sexuellt umgänge med har varit till hans vinning. 

David visar varken tecken på ånger eller att han på något sätt bekymrar sig över vilken 

inverkan han har haft på deras liv. Denna sexistiska och egoistiska livshållning följer till 

synes osvikligt med David genom intrigen, och kristalliseras i korta ögonblick där 

läsaren chockeras av lustens latenta dominans i hans liv. När David efter en middag hos 

Melanie Isaacs föräldrar ställer sig på knä inför modern och systern Desiré och trycker 

pannan mot golvet. Med denna kroppsställning skapar den implicita författaren 

förväntningar om att David skall söka försoning och förlåtelse, men läsaren överraskas 

istället av begärets plötsliga återinträde vid åsynen av Desiree:  ”Han lyfter på huvudet. 

De båda sitter fortfarande som förstenade. Han möter moderns blick, sedan dotterns, 

och återigen sköljer vågen genom honom, vågen av åtrå” (ibid., 196). David tycks 

oförmögen att frammana verklig empati för familjen, istället är det lustan som återigen 

ger sig till känna. Bilden som framträder för läsaren är den av en människa som trots 
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flertalet prövningar inte genomgår någon påtaglig utveckling utan hemfaller åt gamla 

vanor och mönster. Denna bild leder till frustration och missnöje, och försvårar läsarens 

möjligheter till förståelse och känslomässig anknytning till Davids person.   

Liksom i Lolita motvägs dock denna framställning av en karaktär av passager där 

andra sidor av i detta fall David blir synliga för läsaren, vilket då inbjuder läsaren till att 

hysa empati för David. När David spenderat allt längre tid på sin dotters gård börjar han 

alltmer att reflektera över relationen till sin dotter och skärskåda hur han varit som far: 

Han nickar frånvarande. Tilldragande, tänker han, men förlorad för män. Behöver han 

förebrå sig själv, eller skulle det ändå blivit så? Alltifrån den dag hans dotter föddes har han 

inte känt något annat för henne än den mest spontana, mest oreserverade kärlek. Omöjligt 

att hon inte har uppfattat det. Har den varit för stark, den kärleken? Har den varit en börda 

för henne? Har den tyngt henne? Har hon gett den en mörkare tolkning? 

Han undrar hur det är för Lucy tillsammans med hennes älskarinnor, hur det är för dem 

tillsammans med henne. Han har aldrig varit rädd för att följa en tanke längs hela dess 

vindlande spår, och han är inte rädd för det nu. Har han gett upphov till en passionerad 

kvinna? Vilka känslomässiga tillgångar har hon och vilka saknar hon? Är han och hon i 

stånd att tala om den saken också? Lucy har inte levt skyddat. Varför skulle de inte kunna 

vara öppna mot varandra, varför skulle de dra upp gränser i en tid när ingen annan gör det? 

(ibid., 88) 

Episoden målar upp en bild av en fader som befinner i den plötsliga självgranskningens 

insikt. Även om läsaren själv inte är förälder, så har läsaren ändock möjligheten se sig 

själv i David. Passagen har potentialen att frambringa läsarens hänförelse och således 

självglömska, vilket möjliggör igenkänning genom jagets förlängning (self-extension). 

Läsaren kan alltså spegla sin erfarenhet av kärlekens grubblerier i Davids känslor och på 

så vis tillgängliggöra sig hans oro. Denna episod visar på hur David i en sorts lågmäld 

grämelse begrundar sitt ansvar inför Lucys känslomässiga utveckling. Davids 

bekymmer består i hans okunskap om Lucys inre värld, och att de inte kan möta 

varandra med öppenhet. Läsarens empati möjliggörs således genom att Davids olyckliga 

förlägenhet framträder i sin helhet: en kärleksfull far i en far-och-dotter-relation som 

kännetecknas av tystnad och avstånd. Samtidigt framkommer senare i intrigen detaljer 

som får läsaren att ifrågasätta sin empati för David. Lucy håller ett hätskt anförande 

under en diskussion om abort och fäller följande kommentar mot David: ”Du begagnade 

sarkasmer i många år mot mig när jag var barn, för att trycka ner mig. Det kan du inte 

ha glömt” (ibid., 224). David erkänner stundom för sig själv att han inte varit en god far, 

men när den implicita författaren låter Davids försummelse komma upp till ytan genom 

Lucys röst framträder en mer osympatisk sida av David. När läsaren åkallar den 

föregående episoden där David begrundar sin kärlek för sin dotter, uppmärksammar 

läsaren även berättelsens bedrägliga konstruktion: läsarens empati och antipati för 

David villkoras av den implicita författarens val av att endast ge läsaren tillträde till 

Davids inre monolog.  

Berättelsen delar ytterligare en narrativ egenskap med Lolita, nämligen 

iscensättandet av den Andres Andre och den en empatisk blockering detta leder till. Till 

en början framträder Petrus genom Davids ögon som en rekorderlig man som är 

hjälpsam och erfaren. Petrus förtegenhet leder dock, i kombination med de mystiska 
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omständigheterna kring övergreppet mot Lucy, läsaren till att betrakta Petrus med 

misstänksamhet:  

Hittills har Petrus inte kommit med någon förklaring till att han var borta. Petrus har rätt att 

komma och gå som han vill; han har begagnat sig av den rätten; han är berättigad till sin 

tystnad. Med det kvarstår frågor. Vet Petrus vilka främlingarna var? Var det på grund av 

något som Petrus hade låtit undfalla sig som de valde Lucy till offer i stället för till exempel 

Ettinger? Visste Petrus i förväg vad som skulle ske? (ibid., 134) 

Den implicita författaren sår frön av misstro mot Petrus genom att presentera Davids 

inre stridigheter. Detta rentvår inte nödvändigtvis David från sina missgärningar, men 

åstadkommer i vart fall ett tillfälligt åsidosättande av Davids osympatiska natur. Trots 

denna empatiska blockering blir dock David, till skillnad från Humbert Humbert, aldrig 

någon sorts antihjälte i skenet av Petrus eller övergreppet. David framstår snarare som 

en handlingsförlamad observatör till det som sker omkring honom och som han är 

inkapabel till att hejda. Trots sina försök att konfrontera Petrus lyckas David aldrig 

pressa honom på det erkännande han eftersöker. Läsaren får aldrig reda på om det 

klander som riktats mot Petrus är befogat, om Petrus på något sätt ligger bakom 

övergreppet. Det förlösande avslöjandet som läsaren förväntar sig inträffar aldrig, utan 

konflikten tillåts istället stilla svalna. Genom att den implicita författaren återigen nekar 

läsaren tillträde till en karaktärs inre (i detta fall Petrus) upprätthålls det osäkra tillstånd 

som läsaren befinner sig i. Petrus framträder aldrig som en genomgående dålig 

människa.  

Även om narrativet graviterar kring Davids liv – vilket får läsaren till att 

återkomma till hans moraliskt tvetydiga person – så centreras ändå intrigen kring 

övergreppet mot Lucy. Den traumatiska våldtäkten förstärker den kommunikativa klyfta 

som redan innan existerade mellan David och Lucy, samtidigt som Lucy blir alltmer 

otillgänglig för läsaren i och med att hennes existens blir alltmer hermetisk. 

Övergreppet kommer plötsligt och överraskar läsaren, men den största chocken uppstår 

snarare i efterspelet av händelserna. Lucy vägrar prata om vad som hände, och genom 

att skapa denna slutenhet kring Lucys karaktär lämnar den implicita författaren läsaren i 

ett tillstånd av oförstånd. När Lucy sedan visar sig villig att prata om händelsen med 

David, framkommer övergreppets förödande konsekvenser på ett mer direkt och 

chockerande sätt för läsaren: 

Det blir han som övertar körningen. På halva vägen hem börjar Lucy till hans överraskning 

tala. ”Det var så personligt”, säger hon. ”Det gjordes med så personligt hat. Det var det som 

chockade mig mer än nånting annat. Resten var … väntat. Men varför hatade de mig så 

starkt? Jag hade aldrig sett dem förut.” […] ”Chocken vill bara inte släppa. Chocken över 

att vara hatad, menar jag. I akten.” (ibid., 177f) 

Plötsligt öppnar Lucy upp sig för David. Läsaren förfäras och förbluffas av denna 

hittills okända sidan av Lucys traumatiska upplevelse. Denna information återkallar och 

förstärker chocken läsaren erfor under våldtäktsscenen och kommer senare att 

komplicera läsarens förhållningssätt till Lucy.  

Läsarens oförståelse och etiska obeslutsamhet inför Lucys agerande efter 

våldtäkten hör samman med just chockens effekt på tiden. Chocken blir, för att 
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återknyta till Felski, en nästintill irreversibel händelse, ett uppbrott som gör tiden före 

traumat närmast oåterkalleligt. Både Lucy och läsaren erfar detta klyvande av tiden, 

men trots den ömkan som väcks av Lucys förnimmelse av ett personligt riktat hat under 

övergreppet förblir läsaren ändock konfunderad. Trots Davids vädjanden så beslutar sig 

Lucy för att stanna kvar på gården efter övergreppet, hon väljer att behålla barnet och 

accepterar Petrus förfrågan om giftermål. Lucy agerar alltså tvärtemot läsarens 

förväntningar vilket försätter läsaren i ett tillstånd av oförstånd – läsaren vill visa empati 

men kämpar med att förstå Lucys tankar och känslor. Detta tillstånd kan härledas till 

berättelsens form, då den rådvillhet läsaren upplever uppstår som en konsekvens av 

bristen på en värderande berättarinstans. Det finns ingen betryggande berättarröst som 

kan lägga allt till rätta, som kan ge perspektiv och som kan erbjuda en enkel 

förklaringsmodell på Lucys känslor och handlingar. Denna brist på perspektiv leder till 

en kortslutning i läsarens bedömningsförmåga, då den synbara inkonsekvensen i Lucys 

agerande inte låter sig enkelt förklaras.   
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5 Diskussion 

Nedan förs en diskussion över de insikter som textanalyserna har frambragt. 

Diskussionen börjar med en allmän sammanfattning av analyserna samt vilka generella 

slutsatser som går att dra rörande kreativ läsning och etisk ambivalens. Diskussionen 

riktas sedan in mot undervisningen, vari de didaktiska spörsmålen diskuteras samt 

förhållningssätt i värdegrundsarbetet.  

5.1 Slutsatser från analyserna 

Vad analyserna inledningsvis indikerar är att kreativ läsning med fördel kan prövas på 

post-modernistiska verk såsom Lolita. Det konsekventa arbete Lolita ägnar sig åt med 

att problematisera sin egen fiktionalitet skapar goda grunder för just den pendelrörelse 

som kreativ läsning kännetecknas av: att ständigt gå in och ut i fiktionen. I Lolita ges 

exempel på en gagnelig sammanlöpning mellan motiv, stil och form vilket genom en 

kreativ läsning synliggör de litterära operationer som är verksamma under transaktionen 

och som bidrar till att generera en etisk ambivalens hos läsaren. Post-modernistiska drag 

såsom metafiktiva inslag, opålitlig berättare och ironi är däremot inga absolut 

nödvändiga inslag för att en kreativ läsning ska kunna genomföras. Onåd å sin sida 

uppvisar inte dessa inslag, utan där är det andra formmässiga kvalitéer som villkorar 

vad läsaren får ut av en kreativ läsning. Avsaknaden av en värderande berättarinstans 

och tillträde till endast en karaktärs inre lämnar läsaren utan tydliga förklaringar, vilket 

präglar läsarens tolkningsarbete med motsägelser och osäkerhet.  

Vad som till att börja med måste betonas är att den textanalys som genomförs i 

denna studie lägger störst vikt vid att dissekera och klarlägga verkets roll i läsprocessen. 

Med det sagt innebär detta inte att varje individuell läsning kommer vara densamma – 

olika läsare kommer att göra olika läsningar. Dessa analyser illustrerar snarast ett 

axplock av möjliga receptioner utifrån de förutsättningar respektive verk ger. Vidare bör 

anmärkas att vad som kan utvinnas genom en kreativ läsning inte nödvändigtvis är 

generellt för alla sorters romaner. Den kreativa läsning som tillämpas på dessa verk 

syftar främst till att frilägga den etiska ambivalens som verken frammanar hos läsaren. 

Hade en kreativ läsning istället utförts på t.ex. en kärleksroman hade resultaten blivit 

annorlunda och etisk ambivalens hade således kanske inte varit ett tjänligt fokus för 

analysen. Inte desto mindre visar denna problematik på just verkets betydelse för 

läsningen, en insikt som följaktligen blir av vikt i lärares didaktiska planering, vilket 

diskuteras närmre under kapitel 5.2. 

Romanernas respektive förmåga att generera etisk ambivalens består i ett samspel 

mellan olika formmässiga kvalitéer, vilket åskådliggörs genom den kreativa läsningens 

förmåga att gå in och ut ur fiktionen. Med den kritiska läsningens distans demaskeras 

det förhärskande och bedrägliga autobiografiska berättandet i Lolita. Berättartekniken  

framträder som en konstruktion vars syfte är att grumla gränserna mellan fiktion och 

verklighet och på så vis komplicera läsarens engagemang med berättelsen. Syntesen 

mellan naiv och kritisk läsning belyser även de litterära mekanismer som styr läsarens 
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förhållningssätt till karaktärerna, vilket i sig kännetecknas av ett växlande mellan 

avståndstagande och närhet. Med hjälp av Felskis begrepp igenkänning förklaras hur 

inlevelse i allmänmänskliga erfarenheter aktiverar läsarens empati. I passager där 

Humbert Humbert eller David Lurie upplever stor sorg framträder en sida i deras person 

som genom jagets förlängning (self-extension) aktiverar läsarens igenkänning och 

empatiska inlevelse. Trots känslans mångfaldigt skiftande uttryck så är sorg en 

allmänmänsklig erfarenhet vars kärnupplevelse läsaren kan tillgängliggöra sig. På så vis 

kan empati väckas för främmande karaktärer och deras upplevelser. Felskis begrepp 

chock möjliggör tillsammans med den kreativa läsningen ett granskande av verkens 

förmåga att väcka anstöt hos läsaren. Som Felski poängterat kan chocken även riktas 

mot läsarens etiska och estetiska känslighet. Den chock som riktas mot läsarens 

estetiska känslighet blir i Lolita synlig bl.a. i de partier där stilen misslyckas försköna 

och dölja övergreppens mörka natur. Ett allt starkare obehag skapas när Humbert med 

sin belevade berättarstil försöker att skildra sitt könsumgänge med Lolita. Stilen skapar 

förväntningar hos läsaren om en anständig berättare, och när läsaren plötsligt inser vad 

som döljer sig bakom de vackra formuleringarna ser läsaren berättarstilen som ett 

vedervärdigt och osant sätt att berätta fram sådana övergrepp.  

Textanalyserna visar även att etisk ambivalens även kan genereras av konflikter 

mellan karaktärerna. Genom introduktionen av andra tvivelaktiga karaktärer såsom 

Petrus i Onåd och Clare Quincy i Lolita lyckas den implicita författaren rikta läsarens 

skepsis och antipati från huvudpersonerna till Petrus och Clare. Den empatiska 

blockering som sålunda äger rum gömmer huvudpersonernas osympatiska karaktärer. 

Läsaren kan sedan genom en kritisk läsning bli varse om blockeringen, vilket får 

konsekvenser för hur huvudpersonerna och andra karaktärer bedöms. När läsaren inser 

att hen har glömt bort Humberts eller Davids hemska handlingar eller till och med hejat 

på dem, uppstår en etisk ambivalens. Quincys respektive Petrus moraliskt oriktiga 

handlingar bildar en ny moralisk referenspunkt som komplicerar läsarens arbete med att 

etablera ett stabilt förhållningssätt till karaktärerna. Frågorna om vem som har rätt 

respektive fel, vem som är ond respektive god blir helt enkelt än svårare att finna några 

säkra svar på. 

5.2 Didaktiska implikationer 

Föregående slutsatser ger upphov till en del frågor kring vad kreativ läsning kan bidra 

med i en didaktisk kontext. Textanalyserna ger en indikation på den kreativa läsningens 

potential att främja ”läsarens reflexioner över och problematiseringar av sin egen 

läsning” (Persson 2007, 264). Även om den kreativa läsning som genomförs i denna 

studie förvisso skulle kunna användas som rådgivande exempel, så är som påtalat 

studiens huvudmål inte att komma fram till en normerande och praktisk modell för 

läsning i skolan. De allmänna slutsatser som presenteras i föregående avsnitt bör snarast 

betraktas som ett exempel på vilka möjligheter kreativ läsning erbjuder. Vad resultaten 

från textanalyserna indirekt belyser är hur de didaktiska grundfrågornas (Vad? Hur? 
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Varför?) relaterar och samspelar med varandra. Studiens didaktiska bidrag bör därmed 

snarare ses som en inskärpning av grundfrågornas betydenhet i den didaktiska 

planeringen. Jag vill nu närmre diskutera hur frågornas ömsesidiga beroende kan tas 

tillvara på i undervisningen med hjälp av kreativ läsning. 

Till att börja med framhäver textanalyserna betydelsen av att göra välavvägda 

litteraturval. Textanalysens utfall ger prov på hur ett verk som är valt med noggrannhet 

och eftertanke kan bädda för en läsning som är grundlig och utmanande. En sådan 

uttömmande läsning kräver emellertid att syftet med läsningen tydliggjorts och ständigt 

aktualiseras under läsningen. Etisk ambivalens har i detta fall visat sig vara ett väl valt 

fokus i förhållande till de valda romanerna; mängden och variationen av insikter som 

textanalyserna frambragt utgör i sig själv ett exempel på behållningen med ett väl valt 

syfte för läsningen. Textanalyserna illustrerar alltså Vad-frågans angelägenhet i den 

didaktiska planeringen samt hur den är avhängig Varför-frågan.  

Analyserna visar även på hur den kreativa läsningen fäster avseende vid att 

läsprocessen innefattar ett samspel mellan text och läsare där både textens form och 

innehåll är en del av läserfarenheten. Läsarens reception villkoras inte enbart av vad 

som berättas utan även av hur det berättas. Den kreativa läsningen blir alltså ett sätt att 

förstå läsandet som en process som sker fortlöpande och är föränderlig, med andra ord 

ett redskap som kan användas för att granska den transaktion som Rosenblatt menar att 

läsning består i. Denna insikt betonar ytterligare en aspekt av valet av litteratur: valet 

bör beakta helheten i ett litterärt verk. Lärarens litteraturval måste ta hänsyn till att ett 

litterärt verk konstitueras av både form och innehåll och att dessa komponenter 

samspelar i läsningen på ett oundgängligt sätt.  

Angående Hur-frågan skulle kreativ läsning kunna vara en nyckel till att 

omvandla elevens läsning från vad Malmgren ser som en självbekräftande upplevelse 

till en utmanande erfarenhet som medför att eleven lär sig något nytt. Malmgren (1986, 

111) poängterar att det dock krävs en bearbetning av läsningen för att det ska vara 

möjligt att läsaren utmanas och utvecklas. Vad Malmgren menar med detta är att 

läsupplevelsen måste bearbetas genom samtal. Som förberedelse för detta samtal kan 

kreativ läsning bistå med ett helhetsgrepp om läserfarenheten. Genom det metakognitiva 

perspektiv metoden anlägger ställs samspelet mellan text och läsare i förgrunden, vilket 

därefter i samtal kan bli föremål för kritik och diskussion. Läserfarenheten blir genom 

den kreativa läsningen ett studieobjekt som kan analyseras och problematiseras. 

Men frågan inställer sig då: varför behöver eleverna lära sig att reflektera kring 

och problematisera sin egen läsning? Vad är vinningen i sådana förmågor och 

kunskaper?  Vad som framkommit i textanalysen är att det självkritiska och 

problematiserande förhållningssätt kreativ läsning bygger på inlemmar 

värdegrundsfrågor i tolkningsarbetet. Ämnesplanen för svenska beskriver hur 

undervisningen ska syfta till att eleverna lär sig använda litteratur ”som källa till 

självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar.” (Skolverket, 2011). Litteraturen ska även ”utmana eleverna till 

nya tankesätt och öppna för nya perspektiv” (ibid). Denna förmaning antyder att 
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litteraturens tillämplighet härrör ur dess potential som moralisk fostrare: genom 

litteraturen uppövas den empatiska förmågan och demokratiska värden kultiveras. Den 

idealisering av läsning denna föreställning bygger på är problematisk på så vis att den 

riskerar att förråda estetiken utan också de mänskliga värden som åberopas (Persson 

2007, 260f). Vad en kreativ läsning visar är att läsning egentligen är en process som 

präglas av disharmoni och ambivalens. Metoden granskar text och läsare och det 

komplexa samspelet i läsningen: samspelet mellan form och innehåll och hur känsla och 

reflektion beblandas i ett spänningsfyllt möte, där läsarens ständigt omförhandlar sina 

ställningstaganden. Läsaren försätts i ett tillstånd av etisk ambivalens där gränserna är 

flyktiga och grumlade; läsaren pendlar mellan chock och inkännande, mellan att döma 

ut Humbert respektive David för deras sexuella agerande och att hysa empati för dem 

för deras sorg. Detta vill visa hur den gräns som dras mellan läsaren och karaktären är 

under ständig omförhandling. Detta intrikata växelspel ligger i linje med Franzén och 

Erikssons uppfattning av litteraturens etik: läsning är ett etiskt arbete genomsyrat av 

komplexitet, där varje ställningstagande kännetecknas av motstridigheter och läsningens 

slutprodukt är oförutsägbar. Vad läsarens splittrade känslor och vacklande 

omdömesförmåga inför Humberts, Davids och Lucys handlingar illustrerar skulle kunna 

vara just vad Eriksson kallar för den ”litterära erfarenhetens etiska kärna”: att varje 

gräns även är en fog, varje åtskillnad inbjuder även till närhet.  Enligt Nussbaum (1995, 

6) är god litteratur ”störande” (disturbing) på så sätt att det läsarengagemang som 

genereras under läsningen möjliggör och underblåser en konfrontation med saker hos 

sig själv som är svåra att möta. Det störande i läsningen av Lolita respektive Onåd 

skulle då vara att läsaren inser sin oförmåga att resolut döma ut Humbert, David och 

Lucy och att läsaren inser att hen kan hysa empati för personer som utför avskyvärda 

handlingar. Eriksson (2007, 100f) påpekar att idéen om att gränsen även är en fog 

liknar ironi, och att en sund ironi ”måste riktas mot sig själv: det vill säga på en gång 

mot gränsens eller gränsdragningens löfte om betryggande distinktioner, hierarkier och 

passageregler, och dess löfte om förbindelser, empati och kommunikationer”. I ett 

undervisningssammanhang, och mer specifikt i värdegrundsdiskussioner, skulle detta 

innebära att dessa verk ger goda premisser för att med Alkestrands ord problematisera 

värdegrundsfrågor på så vis att den kreativa läsningen synliggör empatins gränser, 

förutsättningar och tillika möjligheter. Mötet mellan olika läserfarenheter kan öppna 

upp för att eleven synliggör sina egna ställningstaganden och dess bakomliggande 

principer. Den kreativa läsningen anlägger med andra ord en grund för kritiska 

reflektioner kring känslan av ”möjliga länkar” mellan en karaktär och läsare som 

Nussbaum menar är romanens kommunikativa särmärke (1995, 5).  

Även om denna studie endast undersöker den kreativa läsningens potential som en 

individuell läsmetod kan resultaten ge en fingervisning om vilka möjligheter till 

litteratursamtal kreativ läsning ger upphov till.  Gunilla Molloy (2007, 186) påpekar att 

inom ramen för svenskämnet som ett erfarenhetspedagogiskt demokratiämne skulle 

elevernas demokratiska fostran aktualiseras inte enbart genom värdegrundssamtalets 

innehåll, utan även dess form. Litteratursamtalet skulle således kunna vara ytterligare ett 
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sätt att ta vara på den kreativa läsningens potential. Alkestrand (2016, 70) menar att 

skönlitterära texter kännetecknas av motstridigheter och spänningar. Tillsammans med 

detta betraktelsesätt skulle Erikssons ”sunda självskärskådande ironi” kunna öppna upp 

för mer demokratiska värdegrundsdiskussioner vars slutmål inte är någon entydig 

sensmoral. Med utgångspunkt i läserfarenheten skulle dessa värdegrundsdiskussioner 

således uppträda som öppna samtal där elevernas iakttagelser och självkritiska 

reflektioner tillmäts större och friare utrymme. Litteratursamtalet blir den plats för 

värdegrundsarbete som inte begränsas av något förutbestämt mål om konsensus eller 

likriktning, utan en plats där ”paradoxalitet och fortlöpande betydelsearbete” får 

utrymme. Olika tolkningar skulle där få mötas förutsättningslöst och konflikterande 

synsätt betraktas som produktiva. Detta skulle kunna vara ett sätt att som Molloy (2007, 

37) menar föra in ”elevernas egna tolkningar av begreppet demokrati” i ämnet. 

Tolkningarna kan i samtalet mötas och sedan kritiseras av lärare och andra elever. 

Läroplanen för gymnasieskolan beskriver även hur skolans mål är att varje elev  

kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter […], kan leva sig in i 

och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras 

bästa för ögonen. (Skolverket 2011) 

Inom ramen för dessa demokratiska värdegrundssamtal skulle det förhållningssätt som 

utövas i kreativ läsning bli värdefullt på så vis att det kan hjälpa eleven att 

medvetandegöra och därefter problematisera olika ställningstaganden. I och med 

elevernas tolkningar av begreppet demokrati förs in i ämnet blir 

värdegrundsdiskussionen även en möjlighet till gripa an det problem som 

uppmärksammats av Alkestrand, nämligen att nyckelbegreppet grundläggande 

demokratiska värderingar inte definieras i styrdokumenten (2016, 15).   

Kreativ läsning låter som sagt eleven upptäcka sig själv som läsare genom att 

läserfarenheten granskas i sin helhet. Läsmetoden öppnar alltså upp för elevens 

metakognitiva reflektioner kring sin egen läsprocess, där ”mening” förstås som nånting 

som skapas i ett ständigt utbyte – en transaktion. I värdegrundsdiskussioner blir dessa 

metakognitiva reflektioner även värdefulla i det att de kan hjälpa eleven att komma 

underfund med de processer som kan tänkas ligga bakom empatisk inlevelse. En kreativ 

läsning synliggör hur läsaren som observatör till en konflikt mellan två karaktärer kan 

ställas inför en empatisk blockering där etiskt oriktiga känslor riktas mot en karaktär. 

Vetskap om hur empati kan uppstå som en effekt av att välja sida i en konflikt ställer 

frågor om just det etiska ansvar som ligger på observatören till en konflikt. Detta är 

även ett exempel på vad Nussbaum (1995, 8) ser som ett etiskt resonerande som kan 

lyftas till ett mer generaliserbart diskussionsplan och på så bli en värdefull form av 

offentligt samtal. Även om läsningen som Persson (2007, 259) påpekar kan utmynna i 

en litterär empati som inte fungerar utanför textvärlden så skulle dessa kunskaper om 

empatins dolda mekanismer kunna vara användbara i just värdegrundsdiskussioner. 

När läsningen fokuserar på läsarens förnuftsmässiga och känslomässiga 

förhållningssätt till karaktärerna ger läsningen upphov till reflektioner kring etik och 
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moral. Att problematisera sin egen läsning blir därmed startpunkten för ett samtal om 

etik som ligger i linje med skolans värdegrundsuppdrag. Vad den kreativa läsningen 

skulle tillföra ett sådant samtal är just ämneskunskapernas betydelse för att grundlägga 

en problematiserande samtalskultur. Litteraturvetenskapliga analysverktyg såsom stil, 

berättartekniker och implicit författare m.fl. blir självklara och oundgängliga redskap i 

värdegrundsdiskussionen vilket rotar diskussionen i läserfarenheten samtidigt som 

frågor ”utanför texten” kan diskuteras. Begreppen blir det kritiska redskap genom vilket 

olika tolkningar av ett verk kan mötas samtidigt som dessa tolkningar tillåts tangera 

etiska frågor som ligger bortom det litterära verket. Här skymtar vi alltså det lyckliga 

gifte mellan kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget Molloy (2007) visualiserar i 

svenskämnet som ett erfarenhetspedagogiskt demokratiämne.  

Den kreativa läsningen bör dock som tidigare påpekats inte betraktas som svaret 

på alla frågor, vare sig de avser litteraturundervisning eller skolans värdegrundsarbete. 

Litteraturundervisningen konstitueras av en oändlig mångfald faktorer och 

omständigheter som varierar med tid och rum. Undervisningens plats, deltagare och tid 

bildar en komplexitet vars möjligheter och utmaningar undanröjer tanken om någon 

allmängiltig lösning. Vad denna studie däremot bidragit till att understryka är de 

didaktiska grundfrågornas ömsesidiga beroende och dess betydelse i en 

litteraturundervisning som försöker komma till underfund med de olika didaktiska och 

etiska problem som skolan står inför idag. Som avslutande anmärkning kan därmed 

konstateras att även om utmaningarna i litteraturundervisningen kvarstår, så har denna 

studie tillfört ytterligare emfas vid lärarens roll i undervisningen. Den arbetsprocess 

som studien speglar visar prov på vad lärare står att vinna med en gedigen läsning av ett 

verk. Undervisningen måste föregås med lärarens omfattande förberedelser och stödjas 

med en tydlig målsättning där de didaktiska grundfrågorna beaktas med respekt och 

eftertanke.   
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