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ABSTRACT: 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur man som lärare kan arbeta med kritisk 

läsning av skönlitteratur inom svenskämnet för att diskutera och uppnå läroplanens 

värdegrundsmål.  Genom mitt arbete har jag försökt svara på frågor som vad det innebär 

att arbeta med värdegrundsmålen i skolan, hur man kan använda skönlittertur som 

medel för att uppnå värdegrundsmålen, vilken typ av skönlitteratur som passar sig för 

ändamålet och vad kritisk läsning egentligen är och hur det kan inkluderas i 

undervisningen. För att kunna lyckas med detta har jag själv läst och analyserat 

Sargassohavet av Jean Rhys ur ett postkolonialt, feministiskt och genusvetenskapligt 

perspektiv och satt detta i perspektiv till läsningsdidaktik inom skolan. Resultatet visar 

att Sargassohavet lämpar sig väl för ändamålet, men att annan litteratur som inte har 

samma tydliga postkoloniala och feministiska teman också kan fungera. Den största 

slutsatsen som dras är att kritisk läsning snarare handlar om läsning med en 

efterföljande kritisk diskussion eller boksamtal. Det är troligt att svenskämnet skulle 

gynnas av att man införde kritisk läsning av skönlitteratur i kursplanerna då detta 

lämpar sig väl för att dels nå större förståelse för vad man läser, men också för att gynna 

arbetet mot fördomar. 

 

Sökord: Sargassohavet, postkolonialism, kritisk läsning, skönlitteratur. 

 

English title: A Storm beckons over the Wide Sargasso Sea – On the potential of critical 

reading in relation to the fundamental values of the Swedish school system. 
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1. Inledning 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande.
1
 

 

Jag har svårt att läsa ovanstående citat utan att känna ett sting av vördnad. Som blivande 

lärare tar vi oss an ett uppdrag som inte bara handlar om att lära eleverna hur man läser, 

skriver, räknar och lyssnar – vi ska också lära eleverna hur man lever i ett demokratiskt 

samhälle och hur man ska behandla sina medmänniskor. I våra arbetsuppgifter ingår ett 

fostransuppdrag där vi fått ansvar att forma unga människor till jämlika, jämställda och 

ansvarstagande individer som känner rättspatos, generositet och tolerans. Kanske är 

detta uppdrag viktigare än på länge. 

 I takt med att Sverigedemokraterna (SD) vann mark i opinionsundersökningarna 

inför valet 2010 intensifierades också debatten om hat i allmänhet och rasism och 

kvinnohat i synnerhet. Debatterna har varit många och innehållit allt från frågan om 

censur vad beträffar pepparkaksgubbar, Tintin och Kalle Ankas julafton till REVA-

projektet och Uppdrag gransknings reportage om kvinnohatet. Maria Svelands krönika 

”Hatet som gör mig politiskt deprimerad”
2
, om den utbredda rasismen och anti-

feminismen, kom näst högst upp på Dagens Nyheters lista över 2012 års mest läst 

artiklar. I år är det stor chans att Jonas Hassen Khemiris öppna brev ”Bästa Beatrice 

Ask”
3
 kommer minst lika högt på detta års lista. Man kan således konstatera att detta är 

ämnen som väcker känslor, intresse och engagemang. 

 Någonstans bland alla dessa händelser och debatter står lärarkåren med 

värdegrunden i näven. Fostransuppdraget känns aktuellt och vitalt, men hur kan man på 

bästa sätt förhålla sig till det? Läraryrket är, enligt TCO:s undersökning, det mest 

                                                 

 

1
 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 

Stockholm, 2011. s. 5. 
2
 Dagens Nyheter 2012-02-08. [Hämtat 2013-05-14] 

3
 Dagens Nyheter 2013-03-13. [Hämtat 2013-05-14] 
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stressfyllda arbetet på den svenska arbetsmarknaden. Ett arbete där åtta av tio tillfrågade 

lärare medger att de har svårt att koppla bort arbetet när de går hem för dagen.
4
 Med 

planerad undervisning, utvecklingssamtal, åtgärdsplaner, rättning och allt annat som hör 

läraryrket till är det lätt att förstå att lärare känner sig överarbetade och utmattade. Att 

avsätta egen tid till fostransuppdraget kan bli svårt med tanke på den rådande 

arbetssituationen och det kan således vara en lösning att integrera värdegrunden i den 

klassrumsledda undervisningen. 

 I styrdokumenten för svenskämnet står det skrivet att skönlitteratur ska användas i 

syfte att ge eleverna ökad förståelse för andra människor och kulturer. De ska också, 

genom skönlitteraturen, lära känna sig själva och sin omvärld. Här har läraren möjlighet 

att inkludera litteratur som behandlar teman som demokrati, jämlikhet, jämställdhet och 

solidaritet. Räcker det då att läsa böcker innehållandes dessa teman för att man ska 

uppnå värdegrundsmålen? Anette Årheim som forskat om ungdomar och litteratur 

påpekar att okritisk läsning snarare har en tendens att spä på redan etablerade fördomar 

än att utmana dem. Hon ger ett eget exempel från en elev som använder Liza Marklunds 

Gömda och Sverigedemokraternas propaganda för att stödja sina negativa åsikter om 

invandrare.
5
 Det är alltså inte så enkelt som att ge eleverna en bok och förvänta sig att 

de själva kommer till insikter som överensstämmer med de uppradade i 

styrdokumenten.  

 Jag kommer osökt att tänka på en föreläsning av Aidan Chambers som jag besökte 

för något år sedan vid Umeå universitet. Chambers, som själv är författare och före detta 

lärare, liknande då skolan vid ett bibliotek och lärare som bibliotekarier. Han sade att vi 

inte kan forsla in eleverna i biblioteket och förvänta oss att de ska veta vad de ska göra. 

Det behövs en bibliotekarie som kan peka dem i rätt riktning, som kan ställa rätt frågor 

och som kan hjälpa eleven att göra bra val. Läraren, likt bibliotekarien, är i mångt och 

mycket en vägvisare. Jag tolkade Chambers som att läraren måste finnas där när eleven 

väljer bok, när eleven läser och när eleven talar om texten. Då har vi också en chans att 

genom samtalet ställa frågorna som kan hjälpa eleven att kritiskt granska de texter 

denne läser. Som Årheim skriver så är det viktigt att det finns ett kritiskt inslag i 

                                                 

 

4
 Dagens Nyheter 2013-04-24. [Hämtat 2013-05-14] 

5
 Årheim, Anette, ”En logisk kullerbytta av kolossal format”, I: Pedagogiska magasinet [Elektronisk 

resurs], Lärarförbundet, Stockholm, 4-07. s. 58. 
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läsningen för att den ska kunna utmana fördomar istället för att spä på dem. Problemet 

är dock att kritisk läsning av skönlitteratur lyser med sin frånvaro i styrdokumenten för 

svenskämnet. I svenskämnet tycks texterna vara indelade i två kategorier: skönlitteratur 

och (övrig) text. Det står bland annat skrivet att eleven ska utveckla ”förmåga att läsa, 

arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med 

utgångspunkt i det lästa”.
6
 Det tycks mig som om skolverket anser att skönlitteratur är 

personlighetsdanande och fantasiskapande medan övriga texter är tänkta för kritisk 

granskning. Detta är ingenting nytt. Magnus Persson, litteraturvetare, skriver att ”det är 

minst sagt slående att det inte i någon av de senaste fyrtio årens kursplaner i svenska 

talas om att litteratur skall läsas kritiskt.”
7
   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det första syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur man kan arbeta med 

värdegrundsmålen i skolan med användning av skönlitteratur. Det andra syftet är att 

analysera postkoloniala och genusteoretiska aspekter av Sargassohavet av Jean Rhys för 

att undersöka hur man kan arbeta med dylika teman vid läsningen av skönlitteratur. Det 

tredje syftet är att undersöka vad kritisk läsning av skönlitteratur kan spela för roll i 

svenskundervisningen när man arbetar med värdegrundsmålen. 

 Med mitt arbete ämnar jag besvara följande frågeställningar: 

 

1. Vad innebär det att arbeta med värdegrundsmålen i skolan? 

2. Hur kan man använda skönlitteratur som medel i undervisningen för att uppnå 

värdegrundsmålen? 

3. Vilken typ av skönlitteratur går att använda och måste man använda skönlitteratur 

med vissa teman för att nå sina mål? 

4. Vad är kritisk läsning och hur kan det inkluderas i undervisningen? 

                                                 

 

6
 Skolverket 2011. s. 161. 

7
 Persson, Magnus, ”Kulturaliseringen av litteraturstudiet i skola och högre utbildning”, I: Kulturstudier i 

Sverige [Elektronisk resurs]: nationell forskarkonferens, Norrköping 13-15 juni, 2005, Norrköping, 

Sweden, Axelsson, Bodil & Fornäs, Johan (red.), Linköping University Electronic Press, Linköping, 

2005. s. 789. 
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1.2 Metod 

I syftet att undersöka hur man med hjälp med skönlitteratur kan arbeta med 

värdegrundsmålen i skolan djupläser och analyserar jag gymnasiets läroplan och 

tillhörande styrdokument. Utöver detta utgår jag från teorier av aktuella 

läsningsdidaktiker där jag letar efter användningsbara pedagogiska metoder för att 

uppnå nämnda syfte. 

 I syftet att blotta postkoloniala teman och genusskildrande inslag i Sargassohavet 

tolkar och analyserar jag verket utifrån ett postkolonialt, ett feministiskt och ett 

genusproblematiserande perspektiv. Det postkoloniala perspektivet innebär att jag 

försöker hitta inslag i boken som går att problematisera utifrån postkolonial teori. Detta 

kan vara allt från karaktärernas etniska skillnader (vare sig de är biologiska eller 

samhälleligt strukturerade som exempelvis benämningen ”kreolsk”) till olika 

maktförhållanden karaktärerna eller folkslagen emellan. 

 Genom det feministiska eller genusproblematiserande perspektivet letar jag efter 

skillnader som baseras på karaktärernas eller det omgivande samhällets uppfattningar 

om kön samt vilka konsekvenser detta har för romanens karaktärer. Genom dessa två 

utgångspunkter försöker jag finna och analysera teman som kan vara passande i 

undervisningen inom svenskämnet om man vill arbeta för att uppnå värdegrundsmålen. 

 Utöver analysen av verket undersöker jag även aktuella teorier om genus och 

postkolonialism i syfte att lägga grunden för uppsatsens analys- och diskussionsdelar.  

 I syftet att undersöka vad kritisk läsning kan spela för roll inom svenskämnet i 

arbetet med värdegrundsmålen utgår jag från aktuella didaktikers teorier om läsning och 

läsningens påverkan på människor. Jag undersöker även vilken roll demokratiska 

boksamtal kan ha för betydelse för arbetet med värdegrundsmålen i klassrummet. 

  

1.3 Disposition 

I arbetets första del presenteras en bakgrund. Här går jag igenom fyra 

ämneskonstruktioner, vad som finns inkluderat i skolans värdegrund och vad 

styrdokumenten i svenska säger. Efter detta kommer ett avsnitt om läsning, didaktik och 

kritisk läsning. Grunden för detta avsnitt läggs med hjälp av av Gunilla Molloy och 

Bengt Brodow. Sedan presenteras och görs en första analys av Sargassohavet.  
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 I arbetets andra del presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter. Här lägger jag 

fram postkoloniala och feministiska teorier samt teorier om genus. Materialet hämtas 

från aktuella postkoloniala och feministiska teoretiker som exempelvis Ania Loomba, 

Eward Said och Kwok Pui-Lan. Genusteorierna är i fösta hand hämtade från Maria 

Hedlin och Yvonne Hirdman. 

 I den tredje delen av arbetet kommer en andra analys av Sargassohavet, dock 

denna gång utifrån de perspektiv jag presenterat i arbetets andra delar. Här kommer 

även verkets användningsområden och -möjligheter diskuteras utifrån de didaktiska 

perspektiven och med fokus på kritisk läsning. 

 I arbetets sista del för jag en diskussion där jag försöker besvara frågeställningar 

som jag presenterat tidigare. Arbetet avslutas med ett förslag på en momentplanering. 

 

1.4. Material och avgränsning 

Jag har valt Sargassohavet av två anledningar. Dels tycker jag helt enkelt att det är en 

väldigt bra roman. Dels är bokens uppenbara teman goda att arbeta med i en uppsats 

som ämnar diskutera just de frågeställningar jag jobbar utifrån. Boken är även aktuell 

om man ser till det faktum att den relativt nyligen blev invald i Alla tiders klassiker på 

uppdrag av kulturrådet och det är således inte helt omöjligt att verket kan finnas att 

tillgå i olika skolor. 

 Sargassohavet är skriven som ett ”svar”
8
 på Jane Eyre av Charlotte Brontë. Det 

finns andra författare som skrivit liknande svar, exempelvis Mr. Foe av J. M. Coetzee 

som skriver tillbaka mot Robinson Crusoe av Daniel Defoe. Att valet ändock föll på 

Sargassohavet är inte svårare att förklara än att jag tycker att de teman boken behandlar 

är mer relevanta och intressanta att arbeta utifrån. 

 Annars kommer mycket av materialet att kretsa kring postkolonialism, genus, 

läsning och didaktik. Jag har valt att utgå från kända och etablerade teorier och forskare 

då jag vill kunna anknyta till de mest väsentliga källorna inom mina områden. Arbetets 

tidsram och omfång gör att jag inte har möjlighet att läsa allting inom dessa områden 

                                                 

 

8
 Med svar menar jag att en författare skriver tillbaka mot ett redan etablerat verk. 
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och har därför avsiktligt valt att förhålla mig till de väletablerade teoretiker som varit 

mest förekommande under lärarutbildningen. 

 

2. Bakgrund 

När man läser styrdokumenten för gymnasieskolan är ordet ”skönlitteratur” ständigt 

återkommande, inte minst inom svenskämnet. Det går bland annat läsa att 

”undervisningen ska […] leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

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

självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar”.
9
 Utöver detta ska även undervisningen ”utmana eleverna till nya 

tankesätt och öppna för nya perspektiv”
10

. Utbildningen ska dessutom ge eleven 

”förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och 

kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med 

utgångspunkt i det lästa”.
11

 Skönlitteraturen har med andra ord en väldigt central roll 

inom svenskämnet. Då det inte finns någon lagstadgad kanon som lärare måste förhålla 

sig till så faller det således på svensklärarens lott att själv välja den skönlitteratur som 

bäst passar ändamålet. Min uppfattning är att läraren här har en möjlighet att välja 

skönlitteratur som inte bara uppfyller målen enligt kursplanerna utan också litteratur 

som kan användas i syfte att uppnå värdegrundsmålen för skolan i allmänhet. Med andra 

ord kan en påläst lärare välja litteratur som ger denne möjlighet att kombinera 

kunskapsmålen med fostransuppdraget. 

 

2.1 Fyra ämneskonstruktioner 

Det är tre korta frågor som har varit centrala under lärarutbildningen. Dessa tre frågor är 

Vad, Hur och Varför. Dessa frågor brukar kallas för didaktiska grundfrågor. Med hjälp 

av dessa frågor kan läraren välja undervisningens innehåll (vad), tillvägagångssätt (hur) 

och förankra detta i styrdokumenten och med egna syften (varför). Frågorna behöver 

                                                 

 

9
 Skolverket 2011. s. 160. 

10
 Ibid. 

11
 Skolverket 2011. s. 160. 
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såklart inte ställas i just den ordningen. Om en lärare ska arbeta med ett moment med 

fokus på skönlitteratur kan vi exempelvis tänka oss att läraren först planerar vilka mål 

han vill jobba mot (varför), hur han lägger upp undervisningen för att kunna uppfylla 

målen (hur) och vilket skönlitterärt verk som passar för ändamålen (vad). Olika lärare 

kommer troligen välja olika böcker, olika tillvägagångssätt och upplägg beroende på 

vilka mål och syften de vill jobba mot. Mycket av det här handlar om vilken syn man 

har på svenskämnet i sig eller vilken ämneskonstruktion man förhåller sig till. 

 I Svenskundervisning i grundskolan
12

 ger litteraturvetaren och 

svenskundervisningsforskaren Lars-Göran Malmgren exempel på tre olika 

ämneskonstruktioner i svenskämnet. Den första ämneskonstruktionen kallar Malmgren 

svenska som ett färdighetsämne. Han beskriver detta enligt följande: 

 

Undervisningen i [svenska som ett färdighetsämne] bygger på formalisering av 

färdighetsträningen. Huvudtanken är att eleverna ska lära sig behärska den formella teknik som 

är förbunden med olika språkliga delfärdigheter. Träningen sker genom att olika moment 

återupprepas. Ämnet blir momentsplittrat och träningen sker huvudsakligen genom 

formaliserade och programmerade övningar.
13

 

 

I svenska som ett färdighetsämne hamnar alltså det svenska språket i fokus medan 

skönlitteraturen hamnar i skymundan. Malmgren skriver bland annat att ”själva 

innehållet för färdighetsträningen blir sekundärt”.
14

 Han menar också att detta leder till 

att själva undervisningen ”tenderar att bli fri från värderingar då det gäller humanistiska 

grundfrågor, både de ’stora’ globala om krig och fred och de ’små’ om mobbning och 

rädsla”.
15

 Gunilla Molloy, didaktikforskare som refererar till Malmgren i Att läsa 

skönlitteratur med tonåringar, skriver dock att hon inte tror att någon undervisning kan 

”tendera” att bli fri från värderingar. Molloy poängterar att läraren gör sina litteraturval 

baserat på de egna värderingarna och kan således aldrig vara ett opartiskt val.
16

 Jag tror 

själv att det kan bli problematisk att kombinera undervisningen med värdegrundsmålen 

                                                 

 

12
 Malmgren, Lars-Göran, Svenskundervisning i grundskolan, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 1996. 

13
 Malmgren 1996. s. 87. 

14
 Ibid. 

15
 Ibid. 

16
 Molloy, Gunilla, Att läsa skönlitteratur med tonåringar, Studentlitteratur, Lund, 2003. s. 39. 
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om de frågor som Malmgren nämner hamnar i skymundan. Om skönlitteraturen inte 

heller får ta stor plats blir det problematiskt då det är tydligt i styrdokumenten för GY11 

att läsningen är central för innehållet i svenskämnet.  

 Malmgrens andra ämneskonstruktion kallar han för svenska som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne. Detta innebär att ämnet ges ett bestämt innehåll med 

fokus på litteratur. Malmgren beskriver det såhär: 

 

I centrum [för svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne] står förmedlingen av ett 

kulturarv som betraktas som omistligt. Kulturarvet omfattar ett urval av de litterära verk och 

författare som litteraturhistoriker fastnat för som de mest värdefulla. […] Ett antagande bakom 

detta ämne är att den klassiska litteraturen har en personlighetsutvecklande effekt på eleverna. 

Ett annat – alla elever ska få en gemensam kulturell orientering och känna till de viktigaste 

författarna i Sverige, som Strindberg, Fröding, Moberg osv.
17

 

 

Trots namnet svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne skriver dock Malmgren 

att litteraturen inte står i ensamt fokus inom detta bildningsämne: Språkläran med 

grammatik och språkhistoria blir utöver litteraturen ett självständigt stoffområde. 

Uppdelningen tenderar att följa den gamla akademiska uppdelningen av svenska som 

litteraturhistoria och nordiska språk.
18

 Med andra ord delas undervisningen upp i språket 

och litteraturen. Mina egna farhågor är att om litteraturen syftar till att vara 

personlighetsutvecklande och fostrande samtidigt som den har en tydlig förankring i det 

västerländska kulturarvet så uppfostrar vi också eleverna till att bli västerländska 

medborgare snarare än ”världsmedborgare”. Jag tror att det finns en risk att detta kan 

spä på en eurocentrisk världsbild där västerlandet blir normen. Detta kan leda till att 

man inte skapar ökad förståelse för utomeuropeiska kulturer och livsstilar. Dessutom 

skulle detta kunna hindra läraren från att använda litteratur som exempelvis 

Sargassohavet då den är skriven av en utomeuropeisk författare. 

 Malmgrens tredje ämneskonstruktion kallar han för svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Denna skiljer sig från de andra två i och med att den 

                                                 

 

17
 Malmgren 1996. s. 88. 

18
 Ibid. 
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utgår mer från elevgruppens förutsättningar och erfarenheter än från fasta 

studiegångar.
19

 Malmgren beskriver den enligt följande: 

 

En strävan efter att i undervisningen ta upp teman om mänskliga erfarenheter – aktuella och 

historiska – anses vara viktig. Ett mål är att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse då 

det gäller centrala humanistiska problem. I detta sammanhang får litteraturläsningen sin 

betydelse, eftersom litteraturen i olika former gestaltar mänskliga erfarenheter.
20

 

 

Malmgren skriver också att en viktig synpunkt är att undervisningen blir mindre 

beroende av styrning från läromedel då ”elevernas intresse för och nyfikenhet på 

omvärlden är en förutsättning för både språk- och kunskapsutveckling”. 
21

 Malmgren 

skriver vidare att ”i många stycken kan erfarenhetspedagogiken ses som en kamp mot 

likgiltigheten för mänskliga erfarenheter och likgiltigheten för historien” och att ”ämnet 

kan betecknas som ett historiskt humanistiskt bildningsämne som är öppet gentemot 

andra ämnen i skolan, särskilt SO-ämnena.”
22

 Här hamnar eleverna i fokus och deras 

egna erfarenheter och förutsättningar integreras i undervisningen. Eleverna själva tycks 

således bli medel för att uppnå målen. Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne 

öppnar också upp för läraren att välja litteratur som inte är direkt västerländsk och 

samtidigt fokusera på både stora och små frågor. Malmgren skriver dock att det 

knappast är troligt att en lärare enbart använder sig av ett av detta perspektiv, snarare är 

det så att man tar lite från varje. Detta behöver dock inte innebära att man inte ska ha 

dessa konstruktioner i åtanke. En lärare kan fokusera på en ämneskonstruktion som 

tilltalar honom och göra sitt bästa för att undervisningen ska uppnå de mål som 

eftersträvas.
23

 

 Gunilla Molloy framför dock en fjärde ämneskonstruktion som hon kallar svenska 

som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne som har sin grund i Malmgrens svenska 

som ett erfarenhetspedagogiskt ämne.
24

 Hon skriver att ett syfte med 

                                                 

 

19
 Malmgren 1996. s. 89. 

20
 Ibid. 

21
 Ibid. 

22
 Ibid.. 

23
 Ibid. 

24
 Molloy, Gunilla, Skolämnet svenska: en kritisk ämnesdidaktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007. s. 

185. 
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svenskundervisningen kan vara att bidra till att fler kan delta i den offentliga debatten 

genom tal och skrift. Molloy skriver:  

 

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.
25

 

  

Molloy gör en poäng om att vad, hur och varför inte kan stå för sig själva utan alltid 

måste besvaras i relation till varandra. Om denna koppling blir tydlig underlättar det för 

lärare att förhålla sig till kommande undervisningsprocessers form och innehåll. Molloy 

skriver att ”i diskussionen om en fjärde ämneskonception skulle vi ur ett kritiskt 

ämnesdidaktiskt perspektiv kunna undersöka möjligheterna att gestalta såväl 

kunskapsuppdraget som demokratiuppdraget i olika undervisningsprocesser”.
26

 Jag 

tolkar det Molloy skriver som att den lärare som vill kombinera ämnesundervisning med 

fostransuppdraget ska förhålla sig till både form och innehåll. Om man exempelvis ska 

undervisa i, och med skönlitteratur i syfte att samtidigt undervisa om demokrati eller 

dylikt kan man göra detta genom att använda sig av demokratiska arbetsprocesser där 

eleverna i samtal med varandra kan nå andra slutsatser och uppfattningar än vad de hade 

gjort på egen hand. Detta är inte helt olika det sociokulturella teoriperspektivet som 

Olga Dysthe presenterar i Dialog, samspel och lärande
27

 och som i stort går ut på att 

elever har möjlighet att lära sig mer i grupp än på egen hand. 

 

2.2 Skolans värdegrund och ansvar 

I inledningen av skolans värdegrund kan man läsa att skolan har ett stort ansvar när det 

gäller att verka för demokrati, yttrandefrihet, elevernas integritet, jämlikhet, 

jämställdhet och mycket annat. Det står bland annat skrivet: 

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

                                                 

 

25
 Molloy 2007. s. 187. 

26
 Ibid. 

27
 Dysthe, Olga (red.), Dialog, samspel och lärande, Studentlitteratur, Lund, 2003. 
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trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering 

eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 

bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.
28

 

 

Allt detta är baserat på skollagen 2010:800, där det bland annat står skrivet i paragraf 

fyra att den svenska skolan i elevernas utbildning ska ”förmedla och förankra respekt 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på.”
29

 Enligt skollagen ska eleverna även fostras till 

ansvarskännande individer.  

I kursplanen för svenskämnet går följande att läsa: ”Eleverna ska ges möjlighet att i 

skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. 

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”.
30

 Skolans värdegrund och skollagen går att 

läsa in i kursbeskrivningen för svenskämnet med tydlighet. Det är dock ännu tydligare 

att dessa värdegrundsmål bara nämns i samband med skönlitteratur. Det står ingenting 

skrivet om värdegrundsmålen i anknytning till andra redskap, exempelvis retorik eller 

analyser av debattartiklar och andra texter. Det är således i arbetet med skönlitteraturen 

eleverna förväntas förvärva dessa kunskaper och värderingar. 

 

2.3 Skönlitteratur i kursplanerna för svenska 

Skönlitteratur återkommer i svenska 1, 2, 3, kurserna ”litteratur” samt ”skrivande” i 

olika former, vare sig det handlar om att skriva, läsa eller analysera olika verk. Jag 

fokuserar dock på svenska 1, 2 och 3 då dessa är de vanligaste kurserna. Jag redovisar 

nedan relevanta utdrag ur kursplanerna för ovan nämnda tre kurser. Fokus ligger på 

centralt innehåll och betygskriterier. 

                                                 

 

28
 Skolverket 2011. s. 5. 

29
 Skollagen 2010:800. 4§. 

30
 Skolverket 2011. s. 160. 
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2.3.1 Svenska 1 

I svenska 1 finns skönlitteratur omnämnt två gånger under centralt innehåll. 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 

 Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.  

 Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i 

skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
31

 

 

För betyget E kan eleven ”översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och 

internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt 

redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma 

teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med 

utgångspunkt i berättandet.”  

 Utöver gradskillnaderna mellan E och C ska eleven för betyget C också kunna 

reflektera ”över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska 

begrepp.” 

 Utöver gradskillnaderna mellan E, C och A ska eleven för betyget A också kunna 

relatera ”innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga 

förhållanden.”
32

 

 Svenska 1 tycks således fokusera på språk, stil och berättartekniker. Det är först i 

betyget A vi ser något som handlar om att relatera det man läser till verkliga skeenden. 

Det är lätt att tänka sig svenska 1 som en introduktion till hur man läser skönlitteratur 

och hur skönlitterära verk byggs upp. För att nå ett högre betyg måste dock eleven 

kunna göra kopplingar mellan fiktion och verklighet. 

 

2.3.2 Svenska 2 

I svenska 2 finns åter igen skönlitteratur omnämnd i centralt innehåll vid två tillfällen: 

                                                 

 

31
 Skolverket 2011. s. 162. 

32
 Skolverket 2011. s. 163 ff. 
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 Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära 

verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och 

epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan 

skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av 

förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat 

samhällsutvecklingen.  

 Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras 

användning.
33

 

 

För betyget E kan eleven diskutera ”översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i 

skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala 

litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt 

samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.” 

 Utöver gradskillnaderna mellan E och C ska eleven för betyget C dessutom kunna 

ge exempel ”på litterära verkningsmedel och diskutera utförligt hur de skönlitterära 

verken förmedlar idéer och känslor samt sätta dessa verk och författarskap i relation till 

förhållanden och idéströmningar i samhället.” 

 Utöver gradskillnaderna mellan E, C och A ska eleven för betyget A dessutom 

kunna ”resonera nyanserat” om litterära verkningsmedel.
34

 

 Om svenska 1 främst handlade om att lära sig hur man läser skönlitteratur och hur 

skönlitterturen kan vara uppbyggd känns det som om fokus nu flyttas till varför man bör 

läsa skönlitteratur. Att undervisningens innehåll ska fokusera på ”relationen mellan 

skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av 

förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat 

samhällsutvecklingen”, ger onekligen läraren möjlighet att integrera 

demokratiuppdraget i undervisningen med stöd direkt i kursplanen. Ett exempel kan 

vara att använda Sargassohavet i syfte att lyfta fram koloniala och postkoloniala 

förhållanden. 

 

                                                 

 

33
 Skolverket 2011. s. 169. 

34
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2.3.3 Svenska 3 

Skönlitteratur återfinns vid ett tillfälle under det centrala innehållet. Där står skrivet att 

undervisningens innehåll ska fokusera på: 

 

 Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och 

dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska 

grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
35

 

 

För betyget E ska eleven kunna ”göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, 

en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet 

litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg 

från texterna”.
36

 Det finns gradskillnader mellan betygen E, C och A, men inga nya 

kunskaper presenteras i de övriga betygsstegen. 

 I svenska 3 förflyttas fokus än en gång till att den här gången handla om 

litteraturvetenskapliga metoder och verktyg medan världen utanför litteraturen inte 

nämns. Jag tror dock att det är fullt möjligt att inkludera omvärlden i den didaktiskta 

planeringen och utförandet av undervisningen genom att exempelvis studera teman som 

jämställdhet, jämlikhet och demokrati. Jag kommer att återkomma till hur man 

exempelvis kan arbeta mot en kursplan i slutet av arbetet där jag presenterar ett förslag 

på en momentplanering. Man kan dock redan här dra slutsatsen att det finns stöd, om än 

olika starkt, för att arbeta med skönlitteratur i jämställdhets- och jämlikhetssyften. 

 

2.4 Definitioner av begrepp 

Under det här kapitlet utreder jag kort några av de begrepp som används i uppsatsen. 

Jag gör dessa definitioner så att mina läsare ska veta hur jag förhåller mig till dessa 

begrepp under den fortsatta läsningen. Under kapitlet ”Teoretiska perspektiv” går jag in 

djupare på dessa teorier, därför kan detta kapitel ses som en introduktion i de olika 

begreppen. 

 

                                                 

 

35
 Skolverket 2011. s. 176. 
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2.4.1 Kolonialism, imperialism och postkolonialism 

Ania Loomba definierar kolonialismen som ”erövringen av kontrollen över andra 

människors land och tillgångar”.
37

 När européerna tagit mark i besättning började man 

utvinna rikedomar ur dessa. Loomba skriver: 

 

Poängen är att även om de olika europeiska kolonialprojekten inbegrep en mängd varierande 

tekniker och maktstrukturer […] bidrog samtliga dessa projekt till att skapa den ekonomiska 

obalans som var ett nödvändigt villkor för att den europeiska kapitalismen och industrin skulle 

kunna växa. Således kan vi säga att kolonialismen var barnmorskan som assisterade vid den 

europeiska kapitalismens födelse, eller att övergången till kapitalism i Europa hade varit omöjlig 

utan den koloniala expansionen.
38

 

 

Skillnaden mellan förkapitalistiska och kapitalistiska former av kolonialism görs ofta 

genom att de senare kallas för imperialism.
39

 En skillnad mellan dessa former är att 

imperialism inte behöver innebära direkt styre över en region eller nation. Det handlar 

snarare om att försätta den koloniserade nationen i underläge för att på så sätt skapa en 

beroendesituation i syfte att förse de egna industrierna med tvångsarbetskraft och öppna 

marknader.
40

 Man kan således göra distinktionen att kolonialism är det fysiska 

beslagtagandet av b.la. mark, tillgångar och arbetskraft medan imperialism snarare 

syftar till att vinna kapitalistiska fördelar utan att behöva utöva direkt styre över en 

annan nation. Kolonialismens storhetstid handlade främst om Europa, och till viss del 

USA och Japan, och dess erövringar av andra länder och kontinenter. För att förstå hur 

vidsträckt kolonialismen har varit kan man se tillbaka till 1930-talet då nära 85% av 

jordens totala landmassa bestod av kolonier eller exkolonier.
41

 En stor del av denna 

landmassa lämnades tillbaka under den avkoloniseringsprocess som ägde rum efter 

andra världskriget.
42

 

                                                 

 

37
 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, Tankekraft, 

Stockholm, 2008. s. 18. 
38

 Loomba 2008. s. 19. 
39

 Loomba 2008. s. 19 f. 
40

 Loomba 2008. s. 20 f. 
41

 Loomba 2008. s. 10. 
42

 För den intresserade går det att läsa mer om avkoloniseringsprocessen i The decolonization reader 

(2003) av James Le Sueur. 



16 

 

 

 Kolonialismen har lämnat sina spår i världen i form av olika maktförhållanden, 

ekonomiska dominansförhållanden, modern rasism m.m. När jag i den här uppsatsen 

talar om postkolonialism bör det inte ses som något direkt efterträdande kolonialismen, 

utan istället, som Loomba skriver, förstås som ett ifrågasättande av den koloniala 

dominansen och kolonialismens biverkningar.
43

 Loomba menar att postkolonialism kan 

jämföras med begreppet patriarkat inom feministisk teori då patriarkat används för att 

förmedla bilden av ojämlika strukturer. Dessa strukturer kan dock visa sig variera 

mycket då de alltid samspelar med andra sociala strukturer.
44

   

 

2.4.2 Genus och feminism 

Maria Hedlin gör en poäng av att skilja på genus och kön. Genusforskning syftar inte på 

frågor om kön eller könsskillnader. Fokus ligger snarare på att undersöka våra 

uppfattningar och föreställningar om manligt och kvinnligt. Genusforskare förnekar inte 

biologiska skillnader mellan män och kvinnor, men de undersöker de föreställningar och 

de betydelser som knyts till de olika könen.
45

 Ett annat för uppsatsen viktigt begrepp att 

reda ut är könsroller. Hirdman skriver följande: 

 

[…] Det som begreppet könsroll ständigt belyser och fasthåller, är det osynliga bindestrecket 

mellan kön – och roll. Det blir en mer eller mindre ofrånkomlig uppdelning mellan kön, kön som i 

kropp, könsorgan, biologi, natur och roll, roll som i social/kulturell överbyggnad, konstruktion. 

Både könsroll, eller den något klumpiga översättning av gender till socialt konstruerat kön, 

riskerar därmed att hela tiden ses som en enkel formel av komponenterna ”socialt” + ”kön”, dvs. 

1+1=2.
46

 

 

Detta innebär enligt Hirdman att själva begreppet könsroll i sig lockar oss att ständigt 

ställa fel fråga: är det ”könet” eller ”rollen” som spelar mest roll för människors 

uppträdanden och ageranden? Detta leder till att det blir en ganska enkel syn om 

biologin som bestämmer hur rollen formas.  Därav får kulturen en liten förenklad 

                                                 

 

43
 Loomba 2008. s. 26. 

44
 Ibid. 

45
 Hedlin, Maria, Lilla genushäftet 2.0: om genus och skolans jämställdhetsmål, Instutitutionen för 

pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö, 2010. s. 4 f. 
46

 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2. uppl., Liber, Malmö, 2003. s. 13. 
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bakgrundsroll och förstås som något enkelt och oproblematiskt eller som Hirdman 

beskriver det: ”Som om kultur vore ett slags teaterstycke där skådespelarna i pausen kan 

byta roller med varandra”
47

. Hirdman skriver vidare att i genustänkande accepterar man 

inte 1 och 1, det finns bara ett 2. Detta gör att förståelsen av kultur eller social 

konstruktion blir allt mer viktig och dramatisk.
48

 En människa är lika mycket fysisk 

kropp som medvetande. Det är därför omöjligt att skilja dem åt då den ”rena” kroppen 

inte kan fungera utan ett medvetande.
49

 Detsamma gäller vid könsroller, det går inte 

skilja på kön och roll då de är en och samma. Därför definierar jag könsroll som 

föreställningen om hur en man eller en kvinna i en historisk och/eller rumslig kontext 

bör vara och agera. 

 

2.5 Skönlitteratur och didaktik 

Under denna rubrik reder jag ut dels varför vi läser skönlittertur i skolan, dels hur vi kan 

arbeta med den och dels vilken litteratur vi med fördel kan använda för att uppnå våra 

mål. 

 

2.5.1 Varför läser vi 

Debatten om vad vi ska läsa i skolan och varför är gammal. I början av 2000-talet 

blossade debatten upp på nytt i svensk media. Upprinnelsen till debatten var ett förslag 

från folkpartiets dåvarande riksdagsledamot Cecilia Wikström om att det bör finnas en  

förutbestämd kanon i svenska skolan, dvs. en obligatorisk litteraturlista som alla skolor 

måste förhålla sig till. Stefan Jonsson, som det refereras till tidigare i uppsatsen, var en 

av dem som inte såg förslaget om en svensk kanon som något som skulle gynna det 

svenska samhället. Han skriver bland annat att förslaget inte verkar handla om att läsa 

god litteratur: ”Nej, det var baktanken som utlöste alarm. Med litteraturens hjälp skulle 

invandrarbarnen få en klar signal, som det hette. Om vad? Om vikten av att lära sig 

svenska språket och svenska värden och koder.”
50

 Jonsson verkar referera till 1800-

                                                 

 

47
 Hirdman 2003. s. 13 f. 

48
 Hirdman 2003. s. 14. 

49
 Ibid. 

50
 Jonsson, Stefan, ”Världen bortom Folkpartiet”, I: Dagens Nyheter 2006-08-26. [Hämtat 2013-05-06] 
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talets Sverige där argumenten ofta kretsade kring läsningen som ett medel för att fostra 

medborgare i den svenska andan. Magnus Persson, litteraturvetare, skriver att tanken 

under 1800-talet var att förse eleverna med fosterlandskärlek och göra dem till goda 

medborgare.
51

 

 Enligt Wikström var aldrig syftet att öka på segregationen. Hon skriver följande: 

En lista på vad elever förväntas ha läst när de går ut skolan ger alla - oavsett bakgrund - tillträde 

till vår litteraturskatt. Det bör vara en rättighet för alla elever att få läsa de stora verken inom 

svensk litteratur i skolan, inte ett fritidsintresse för barn med svenska föräldrar som enkelt kan 

välja sin litteratur ur hemmets bokhylla. Detta om något ger uttryck för en elitistisk syn som jag 

bestämt vill ta avstånd från.
52

  

Wikström tycks således mena att den svenska klassikerlistan ska vara en rättighet för 

alla att läsa och slår ifrån sig anklagelserna om att en kanon vore segregerande. Ebba 

Witt-Brattström var också delaktig i debatten och skriver bland annat: 

 

Sverige är nog också det enda land i världen med en skola som inte har i uppdrag att undervisa i 

den egna klassiska litteraturen, och för den delen inte heller i världslitteraturen. Enstaka 

svensklärare gör heroiska insatser, men de med gedigen ämnesutbildning går snart i pension. 

Dagens lärarutbildning ger inte litteraturkunskaper nog till att entusiasmera vår 

fildelargeneration att koppla ner sig, stänga av mobilen och försjunka i en roman. Man kan tycka 

att det är bra eller dåligt, men det är svårt att blunda för att det går ut över den allmänna 

kunskap om det här landet och dess geografiska närområden Norden och Europa, som var 

självklar för en generation sedan.
53

 

 

Witt-Brattströms resonemang tycks vara att eleverna i den svenska skolan inte uppnår 

samma allmänna kunskap om Sverige, Norden och Europa som hon påstår var en 

självklarhet för tidigare generationer. Samtidigt ger hon en känga till lärarutbildningen 

som hon menar inte ger blivande lärare nog med kunskaper om litteratur för att inspirera 

dagens generation att ”koppla ner” och avnjuta en god bok. 
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 Persson, Magnus, Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, 
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53

 Witt-Brattström, Ebba, ”Naiv syn på skönlitteratur”, I: Dagens Nyheter 2006-08-09. [Hämtat 2013-05-
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 Jag vill genom ovan nämnda exempel visa på att debatten kring läsandet av en 

svensk kanons vara eller icke vara i skolan är mångfacetterad och att det finns en rad 

olika argument att förhålla sig till. Man kan dock konstatera att debatten engagerar och 

fortfarande är aktuell.  

 En annan som försöker reda ut litteraturens roll i skolan är Gunilla Molloy. Hon 

beskriver hur uppfattningarna kring skönlitteratur har varierat. Under 1850-talet låg 

fokus på att eleverna skulle lära sig den logiska tankegången genom och inom 

litteraturen. I dag, skriver hon, hörs ofta argumentet att eleverna ska finna ”läsglädje” 

genom litteraturen. Molloy gör dessutom en poäng av att de syften läraren har med att 

låta eleverna läsa en viss bok kan bli underordnade andra faktorer. Eleven kan läsa in 

saker i texten och känna inför densamma saker som läraren inte hade i åtanke när han 

delade ut boken. Läraren saknar med andra ord full makt över vad eleven får för 

uppfattningar av texten.
54

 Vad en läsare får ut av en text är således omöjligt att på 

förhand veta. Den framlidne Louise M. Rosenblatt (1904-2005), som var en 

framstående litteraturforskare, talar i Litteraturläsning som utforskning och 

upptäcktsresa (originalet utkom 1938) om den transaktion som sker mellan en läsare 

och en text. Hon skriver följande: 

 

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 

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. Dessa och många andra element i en kombination som aldrig går att 

efterlikna bestämmer hans sammansmältning med textens speciella bidrag.
55

 

 

Precis som Molloy tycks Rosenblatt mena att i mötet mellan läsaren och en text, eller 

transaktionen där emellan, kan en rad olika känslor uppstå. Hur en text uppfattas är 
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beroende av vem, när, varför och var denne läser texten (både i rum och tid) och massor 

med andra faktorer. Detta leder i sin tur till att läraren aldrig med säkerhet kan veta 

vilken eller vilka uppfattningar en elev får av att läsa en viss text. Dock, skriver Molloy, 

är det läraren som bestämmer hur man arbetar med skönlitteratur i skolan.
56

  

 

2.5.2 Hur ska vi läsa 

I det här kapitlet går jag igenom hur man kan använda skönlitteratur i 

svenskundervisningen. Det finns många som skrivit i ämnet, men jag utgår främst från 

Bengt Brodow, Gunilla Mollow, Aidan Chambers och Kristina Rininsland då dessa är 

etablerade och aktuella didaktiker och teoretisker inom ämnet. 

 I Perspektiv på svenska del II betonar Brodow vikten av att motivera eleverna till 

läsning genom ett gediget målarbete. Brodow menar att det är vitalt att eleverna känner 

till samhällets, skolans och lärarens mål med arbetet och deltar i diskussionerna kring 

hur man bäst når målen. Genom medvetenhet om målen ”ökar motivationen därmed 

resultatet av arbetet”.
57

 Brodow presenterar en lång lista på fördelarna med att läsa 

skönlitteratur. En lista som eleverna med fördel får ta del av och själva diskutera i 

grupper för att på så sätt öka målmedvetenheten. Nedan följer några exempel ur nämnda 

lista. Genom läsning av skönlitteratur får du god hjälp med att: 

 

 öka ditt ordförråd 

 själv skriva korrekt, uttrycksfullt och varierande och våga experimentera med språket 

 öka din kunskap om hur människor i andra länder och kulturer lever och tänker 

 öka din kunskap om förhållanden förr i tiden 

 öka din kunskap om de politiska mål och värderingar som finns i samhället58
 

 

Det finns många fler fördelar med att läsa, men jag tyckte själv att de tre sista punkterna 

jag valde att bifoga var intressanta ur ett erfarenhetspedagogiskt 

demokratiämnesperspektiv. Om skönlitteratur verkligen kan öka elevers kunskaper om 

politiska mål, hur andra människor lever och hur världen har sett ut och formats så talar 
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det onekligen för att det skulle finnas fördelar med att använda skönlitteratur i syfte att 

uppfylla värdegrundsmålen. 

 Utöver målmedvetenhet och diskussioner om läsningens nytta finns det en rad 

olika sätt att jobba med läsning i skolan. Aidan Chambers talar ofta varmt om 

boksamtalet (eller jag undrar-samtalet). Man kan beskriva detta boksamtal som en 

öppen diskussion om en bok som inte följer något manus och som inte är ute efter några 

givna svar. Syftet med boksamtalet är dock att öka förståelsen hos eleverna för det de 

just har läst. Chambers citerar en åttaårig elev som säger att vi inte vet vad vi tycker om 

en bok förrän vi har talat om den. Ett boksamtal brukar innehålla tre vanliga 

ingredienser: utbyta entusiasm, utbyta frågetecken och utbyta kopplingar.
59

  

 Brodow och Rininsland talar om läsning som ett medel för att diskutera 

värdegrundsfrågor. De menar att elever som exempelvis läser religion eller 

samhällskunskap kan se detta som läxläsning, men att inom svenskämnet blir de subjekt 

på ett helt annat sätt. Här tillåts de komma med personliga bidrag till hur världen kan bli 

en bättre plats. Genom skönlitteraturen kan dessa värdegrundsfrågor bli enklare att 

diskutera då de ”kläs i fiktiv men konkret gestalt”.
60

 Molloy skriver att ”ett mål med 

läsning av skönlitteratur i skolan bör […] vara att hos eleverna skapa en vidgad 

förståelse för deras uppfattningar”
61

 och att detta kan ske ”när de placeras i ett större 

socialt och historiskt sammanhang för att diskuteras ur ett demokratiskt perspektiv”
62

. 

Molloy ger exempel på hur två elevers tolkningar av skönlitterära verk inte ifrågasätts 

eller diskuteras och att detta leder till att eleven inte får möjlighet att fördjupa sina 

tolkningar. Dessa elever vet inte varför de läser just den bok de läser, ej heller är de 

medvetna om vilka mål som finns uppsatta.
63

 Åter igen återkommer vi till målarbete och 

samtal. Molloy menar att det är viktigt för lärare att ställa frågorna vad eleverna läser 

och varför de ska läsa just den boken. Hon ger flera exempel på eleven som å ena sidan 

inte sett någon mening med de böcker de läst i skolan och ej heller funnit teman i dessa 
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böcker som de vill diskutera. Å andra sidan har dessa elever läst litteratur på egen hand 

vid sidan av skolan som de funnit flera intressanta teman att diskutera i.
64

 För mig blir 

det tydligt att bara för att eleverna inte ser någon poäng med litteraturen i skolan så 

saknar de inte läsförståelse eller en vilja att diskutera. Genom ett gediget målarbete kan 

man lägga grunden för litteraturläsning i skolan. Det finns heller inget som hindrar 

lärare från att låta eleverna själva komma med tips om vad som kan läsas. Och till sist 

tycks det oerhört viktigt att man diskuterar böckerna med eleverna. Genom samtalet ges 

man en chans att utveckla sin läsförståelse och vidga sina perspektiv.  

 

2.5.3 Den kritiska läsningen  

Ett ord som ofta förekommer i läroplanen i allmänhet och i svenskämnet i synnerhet är 

”kunskap”. I LPF 94 står det att ”skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och 

mäns livsvillkor”
65

 och i GY 11 står bland annat skrivet att eleven ska utveckla 

”kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap 

samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang”.
66

 Molloy skriver: 

 

’Kunskap’ är det första ord jag här skulle vilja problematisera, eftersom litteratur är fiktion. Jag 

vill hellre använda ordet ”tolkningar”. När vi läser skönlitteratur får vi litterära beskrivningar av 

olika skeenden, beskrivningar som är konstruktioner. Även dessa låter sig tolkas (som all annan 

”kunskap”). Ett utvidgat textbegrepp innefattar inte bara litterära texter som Anne Franks 

dagbok, utan även filmer som Schindler’s list och läromedel i historia. Ordet tolkning innebär 

därför en uppmaning till kritiskt läsande.
67

 

 

Som jag nämnt tidigare har man i kursplanen för svenska gjort skillnad på litteratur och 

skönlitteratur. Det tycks vara skönlitteraturens roll att träna elever i fantasi, inlevelse, 

reflektion och litteraturvetenskapliga arbetsprocesser, medan den ”andra” litteraturen 

ska användas för att öva på kritiskt tänkande. Det kan dock finnas fördelar med att 

anamma ett kritiskt förhållningssätt även till skönlitteratur. Som jag tidigare nämnt 
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berättar Anette Årheim exempelvis om ett scenario där en elev använde sig av 

Sverigedemokraternas propaganda och Liza Marklunds Gömda för att underbygga sina 

främlingsfientliga åsikter.
68

 Molloy tar upp ett liknande exempel med en pojke som 

tycker att karaktären Ellie (som dödar en soldat genom att spränga en gräsklippare) i I 

morgon när kriget kom inte är trovärdig: ”hon kan för mycket för att vara lika gammal 

som oss”.
69

 Molloy menar att det uttalandet innehåller en norm. I det här fallet innebär 

”oss” tre pojkar och om en flicka i deras ålder kan utföra något som de inte skulle kunna 

klara av så anses det orimligt. Molloy frågar sig om detta dock är orimligt. Ellie har växt 

upp på landet och säkerligen tidigt presenterats för traktorer, bilar och andra maskiner. 

Molloy ställer sig frågan om det inte är möjligt att pojken anser Ellie vara icke trovärdig 

för att hon är flicka och bör därför inte kunna lika mycket som han.
70

 Ellie överskrider 

könsnormer och skulle kunna fungera som en motpol till klassiska könsroller, men 

istället anses hon av denna läsare sakna trovärdighet. Med boksamtal, diskussioner och 

grupparbeten med ett kritiskt förhållningssätt kan man dock utmana elevernas bilder av 

dessa karaktärer. Om den här pojken fått diskutera Ellie och samtidigt fått reflektera 

över de förhållanden som hon vuxit upp under är det möjligt att han kunnat bilda sig en 

nyanserad bild av karaktären och möjligtvis också insett att även tjejer kan bära på 

kunskaper som annars är manligt kodade. 

 Som Rosenblatt skriver så för läsaren ”med sig till verket personlighetsdrag, 

minnen av tidigare händelser, nuvarande behov och intressen, en särskild stämning för 

stunden och ett särskilt fysiskt tillstånd”.
71

 Detta skulle innebära att elevernas 

uppfattningar av en text inte kan vara helt samstämmiga. Molloy skriver att detta är en 

stor tillgång i klassrummet och en förutsättning för intressanta diskussioner. Hon menar 

att ”däri ligger just litteraturläsningens demokratiska potential i klassrummet”.
72

 Och 

det är även hit jag vill komma, att genom litteraturläsning potentiellt kunna uppfylla 

värdegrundsmålen i skolan. När en elev formulerat sitt motstånd till en text öppnar även 

denna för ett samtal om verket. Här är det lärarens uppgift att fånga upp elevens åsikter 

och erfarenheter för att ha möjlighet att problematisera och utmana dessa. Molloy 
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skriver att ”samtidigt som elevers erfarenheter skall tas på allvar och respekteras, så kan 

vi inte bortse från att en del av elevernas värderingar också balanserar på fördomens 

brant”.
73

 Ett av målen med läsning av skönlitteratur bör således vara att hos eleverna 

skapa en vidgad förståelse för sina egna och andras uppfattningar. Som Molloy skriver 

så sker detta ”när de placeras i ett större socialt och historiskt sammanhang för att 

diskuteras ur ett demokratiskt perspektiv”.
74

 

 

2.6 En första titt på Sargassohavet 

Nedan följer en genomgång av några av de teman som Jean Rhys avhandlar i 

Sargassohavet. I slutet av arbetet återkommer jag till romanen och kopplar den då till 

några av de teorier som tas upp under Teoretiska perspektiv.  

 

2.6.1 Etnicitet och status i Sargassohavet 

Det var en sång om en vit kackerlacka. Det är jag. Det är vad de kallar alla som var här innan deras 

eget folk i Afrika sålde dem till slavhandlarna. Och jag har hört engelska kvinnor kalla oss vita 

niggrer. Så oss emellan undrar jag ofta vem jag är och var mitt land är och var jag hör hemma och 

varför jag någonsin blev född över huvud taget.
75

 

 

Under det här kapitlet går jag kort igenom några av de teman som tas upp i romanen 

Sargassohavet av Jean Rhys och som är relevanta för uppsatsen. Jag kommer i 

uppsatsens senare del att återkomma till romanen där jag kopplar den till den 

teorigenomgång som följer i kapitlet efter denna. 

 Jean Rhys (född Ella Gwendolen Rees Williams, 1890-1979) skrev Sargassohavet 

(Wide Sargasso Sea) 1966. Boken var hennes stora genombrott. Rhys levde sitt vuxna 

liv i Europa men kom ursprungligen från Dominikanska republiken och såg sig själv 

som en karibisk författare.
76
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 Den första svenska översättningen av verket fick titeln Den första hustrun vilket 

rimligen anspelar på att Sargassohavet är skriven som ett svar på Charlotte Brontës 

Jane Eyre. I Brontës verk finns ett stort hinder mellan Jane Eyre och Rochesters kärlek, 

nämligen den galna kvinnan på vinden: Rochesters första hustru Bertha Mason. I 

Sargassohavet är det denna kvinnas liv som Rhys låter oss följa. Där Jane Eyre och 

Rochesters situation främst tycks handla om klass (det är först när Jane Eyre ärver och 

Rochester förlorar en del av sin egendom som deras äktenskap blir möjligt) kretsar 

handlingen i Sargassohavet snarare om etnicitet, genus och kulturell härkomst. Då den 

manliga huvudkaraktären i Sargassohavet inte har något namn kommer jag i 

fortsättningen att kalla honom för Rochester när jag refererar till Rhys roman just för att 

den manliga huvudpersonen heter så i Jane Eyre. 

 Antoniette och hennes familj passar inte in med de vita människorna i Spanish 

Town. Damerna har aldrig gillat hennes mor, Anette, bland annat därför att hon är 

väldigt vacker eller ”grann som rena grannlåten”.
77

 Dessutom kommer modern från 

Martinique, vilket också tycks skapa viss illvilja.
78

 Överlag är etnicitet ett bärande tema 

i romanen. Handlingen utspelar sig efter emancipationen, eller frigivningen av slavar, 

och maktspelen mellan de olika etniska grupperna är mångfacetterade: dels har du de 

vita människorna som är födda i England, dels de vita kreolerna som trots sitt 

europeiska ursprung är födda på ön, dels de svarta före detta slavarna och dels den 

population av blandad härkomst som uppstått i och med att vita slav- och plantageägare 

fått barn tillsammans med svarta tjänare och slavar. Daniel Cosway, Anettes framlidne 

mans utomäktenskapliga son, är ett exempel på den senare kategorin. I och med 

emancipationen och det faktum att de svarta slavarna inte har fått sin ersättning ännu 

råder det illvilja och hat mellan de olika etniska grupperna. 

 

Jag såg aldrig på någon främmande neger. De hatade oss. De kallade oss för vita kackerlackor. Låt 

sovande hundar ligga. En dag följde en liten flicka efter mig medan hon sjöng: ’Ge dig i väg vita 

kackerlacka, ge dig i väg, ge dig i väg’. Jag gick fort, men hon gick fortare. ’Vita kackerlacka, ge dig 

i väg, ge dig i väg. Ingen vill ha dig här. Ge dig i väg.’
79
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Citatet ovan visar på Antoinettes förhållande till de andra etniska grupperna på ön. Det 

är dock inte alltid som det råder hat mellan svarta, kreoler och vita. Antoinette och 

familjens tjänstekvinna Christophine tycks exempelvis ha en god relation. Christophine 

är ett exempel på en svart slav eller tjänare som trots frigivningen stannat kvar hos 

familjen. Anette säger bland annat om henne: ”Christophine blev kvar hos mig för att 

hon ville bli kvar. […] Vi skulle förmodligen ha dött om hon hade vänt sig mot oss och 

det skulle ha varit ett bättre öde.”
80

 Det är tydligt att rollerna förändrats och att familjen 

har tappat rejält i status sedan slavarnas frigörelse. Man får inte veta mycket om 

familjens förflutna, men det låter ej troligt att en vit plantageägarfamilj skulle vara så 

beroende av en tjänsteflicka innan emancipationen att de skulle dött utan henne. 

 En annan talande passage för familjens klassresa är när Antoinette förlorar pengar 

genom ett vad med sin svarta vän Tia. Efter förlusten av några pennymynt säger 

Antoniette: ”Behåll dem, din lögnaktiga nigger […] Jag kan skaffa fler om jag vill”. 

Efter denna replik kommer följande stycke: 

 

Det var inte vad hon hade hört, sa hon. Hon hade hört att vi var fattiga som tiggare. Vi åt saltad 

fisk – inga pengar till färsk fisk. Det där gamla huset läcker så att ni får springa med en kalebass 

när det regnar. Det finns massor med vita människor på Jamaica. Riktiga vita människor, 

guldpengar har de. De såg inte åt oss, ingen hade sett dem komma i närheten av oss. Gamla 

tiders vita människor var inget annat än vita niggrer nu, och en svart nigger är bättre än en vit 

nigger.
81

  

 

Det råder intrikata maktförhållen de olika etniska grupperna emellan. Den gamla tidens 

vita människor, då rika plantageägare men nu kreoler eller ”vita niggrer”, har rasat i 

aktning och status och ses numera ner på även av den svarta befolkningen. Även de 

”nya” eller ”riktiga” vita människorna står över denna grupp i status. Därför är det 

många som är oförstående när Anette gifter sig med en rik engelsman, Mr. Mason, och 

reparationer påbörjas på fastigheterna: ”Ett groteskt äktenskap och han kommer att 

ångra sig. Varför skulle en mycket förmögen man som kan välja vilken som helst i hela 
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Västindien, och förmodligen många i hela England också?”
82

 hörs en av de vita gästerna 

säga. Familjen tycks åter ha pengar. Anette anar dock oråd och vill lämna stället: 

”Folket här hatar oss. Mig i synnerhet”
83

. Antoniette vill inte lämna, men hon är inte 

heller helt nöjd i den nya situationen:  

 

På sätt och vis var det bättre innan han kom fastän han räddade oss från fattigdom och elände. 

[…] De svarta hatades oss inte riktigt lika mycket när vi var fattiga. Vi var vita men vi hade inte 

flytt och snart skulle vi vara döda för det fanns inga pengar kvar. Så vad fanns det att hata?
84

 

 

Detta hat ska sedan fördriva familjen gården. En natt är huset omringat av ”druckna 

negrer”
85

 som sedermera sätter eld på det. I kaoset som uppstår med eldsvådan måste 

Mr. Mason med våld dra Anette ur huset. Det är först när Antoniettes faster Cora säger 

”de skrattar åt dig, låt dem inte skratta åt dig”
86

 som Anette slutar streta emot. 

Fortfarande är etnicitet som tema ett viktigt inslag som återkommer när en av familjens 

tjänare kommer ridande med en vagn åt familjen: ”Men titta på den svarte 

engelsmannen! Titta på de vita niggrerna […] Titta på de förbannade vita niggrerna”
87

. 

Åter igen används etnicitet som skällsord och för att visa på status- och klasstillhörighet. 

Händelserna sliter familjen itu: Anette förklaras galen och avlider senare och Antoinette 

sätts i kloster på deltid för att sedan själv gifta sig med en vit engelsman – Mr. 

Rochester.  

 

2.6.2 Rochester och Antoinette 

Äktenskapsförberedelserna sker i hast och efter en knapp månad på Jamaica har 

Rochester hunnit gifta sig med Antoinette. Det dröjer inte länge innan Rochester 

upptäcker att hon är annorlunda: 
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Jag betraktade henne kritiskt. Hon hade en trekantig hatt som klädde henne. Den skuggade i 

varje fall ögonen som är för stora och kan göra en förvirrad. På mig verkar det som om hon aldrig 

någonsin blinkar. Avlånga, sorgsna, mörka, främmande ögon. Det är möjligt att hon är kreol av 

ren engelsk härkomst, men ögonen är inte engelska och inte europeiska heller. Och när var det 

jag började lägga märke till allt det här hos min hustru Antoinette? […] Eller lade jag märke till det 

tidigare och vägrade att erkänna vad jag såg?
88

 

 

Det är inte bara hans hustrus ögon som är icke-europeiska. Rochester har kommit till 

periferin och en värld som skiljer sig kraftigt från hans hemvana England. Han får bland 

annat frågan av en av bärarna om varför han kommit dit: ”Detta är en mycket vild plats 

– inte civiliserad.”
89

 De är långt från den europeiska civilisationen. Här saknar 

majoriteten utbildning, en vet inte hur gammal han är och de flesta går barfota. 

Rochester är obekväm i sin nya miljö:  

 

Det är för mycket av allting […] För mycket blått, för mycket purpur, för mycket grönt. 

Blommorna är för röda, bergen för höga, höjderna för nära. Och kvinnan är en främling. Hennes 

bedjande min besvärar mig. Jag har inte köpt henne, det är hon som har köpt mig, eller det tror 

hon i varje fall.
90

 

 

Antoinette är lycklig över att de kommit fram till smekmånadshuset, men Rochester 

verkar inte känna sig hemma ännu. När han presenterar sig för tjänarna avbryts han i sin 

välkomsthälsning av att en ung tjänarflicka börjar fnissa: ”Hon var en flicka på runt tolv 

eller fjorton och hon hade en ärmlös, vit klänning […] Klänningen var fläckfri men 

hennes obetäckta hår fick henne att se ut som en vilde, fastän det var oljat och flätat i 

många små flätor”.
91

 Både miljön och människorna står i motsats till Rochester. Ej 

heller tycks han vara särskilt lycklig över sitt äktenskap: 

 

Alltihop var i starka färger och mycket främmande. Det sa mig ingenting. Det gjorde inte hon 

heller, flickan som jag skulle gifta mig med. När jag till sist träffade henne bugade jag, log, kysste 

henne på handen, dansade med henne. Jag spelade den roll som förväntades av mig. Hon hade 
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inte ett dugg med mig att göra. Varenda rörelse jag gjorde var en viljeansträngning och ibland 

förvånade det mig att ingen lade märke till det. Jag brukade lyssna på min egen röst och häpna 

över den, lugnt korrekt men tonlös. Men jag måste ha gett en oklanderlig föreställning. Om jag 

såg en tvivlande eller nyfiken min var det i ett svart ansikte, inte ett vitt.
92

 

 

Det är således tydligt att relationen innehåller viss problematik redan från starten. Det är 

sådana kontraster mellan England och Jamaica, mellan Antoniette och Rochester, att de 

har svårt att förstå varandra. I en talande passage frågar Antoinette om London är som 

en dröm, en kall mörk dröm. Rochester svarar att det är som ön är för honom – ”alldeles 

overklig och som en dröm”.
93

 Det är det här vi-och-dem-tänkandet som genomsyrar 

hela verket. Det finns en ständig konflikt mellan ”vi” och ”de andra”, mellan civilisation 

och obygd och mellan civila människor och vildar.  

 Den sexuella relationen mellan Rochester och Antoinette ändrar utseende under 

handlingens gång. Rochester beskriver det som att ”snart var hon lika ivrig som jag på 

det här som kallas att älska – bara mer förlorad och uppslukad efteråt”.
94

 Antoinette är 

lycklig och förälskad, men kärleken är inte besvarad: ”Jag älskade henne inte. Jag 

törstade efter henne, men det är inte kärlek. Jag kände mycket lite ömhet för henne, hon 

var en främling för mig, en främling som inte tänkte eller kände som jag gjorde.”
95

 Åter 

igen framgår det att de inte talar samma språk. De förstår inte varandra. Eller som 

Rochester säger: ”Jag känner mig verkligen som en främling här. Jag känner att den här 

platsen är min fiende och står på din sida.”
96

 

 Så småningom slutar Rochester bruka Antoniettes namn. I stället kallar han henne 

för Bertha. Han har fått reda på att modern var galen och då Antoinette och moderns 

namn liknar varandra föredrar han Bertha. Kvällen då Antoniette, med Christophines 

svartkonsters hjälp, ska gå i säng med Rochester ber hon honom att inte kalla henne för 

Bertha. Rochester svarar dock: ”Jo, i natt av alla nätter måste du vara Bertha”.
97

 För mig 

blir det här ett tydligt inslag av maktutövande. Han tar hennes namn och hon blir någon 
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annan än Antoinette: ”Namn är betydelsefulla, som när han inte ville kalla mig 

Antoinette och jag såg Antoinette sväva ut genom fönstret med sina parfymer, sina 

vackra klänningar och sin spegel.”
98

 

 Rochester spenderar en natt i säng med en av tjänsteflickorna. Detta leder till 

kaotiska scener. Antoinette säger att det inte beror på flickan, utan på att Rochester har 

förstört hennes hem: 

 

Men jag älskar det här stället och du har gjort det till ett ställe som jag hatar. Jag brukade tänka 

att om allt annat försvann ur mitt liv skulle jag ändå ha detta, och nu har du förstört det. Det är 

bara ännu ett ställe jag har varit olycklig, och allt det andra är ingenting mot det som har hänt 

här. Jag hatar det nu så som jag hatar dig och innan jag dör ska jag visa dig hur mycket jag hatar 

dig.
99

 

 

I en dialog mellan Christophine och Rochester får vi ta del av många av Rochesters 

avsikter med Antoinette. Han har under berättelsens gång givit henne olika namn, han 

har stört sig på att hon inte bryr sig om pengar (genom giftemålet fick Rochester alla 

hennes pengar enligt engelsk lag), han har legat med tjänsteflickan så att Antoinette ska 

höra det och han har försökt bryta ned henne för att han varit avundsjuk. Christophine 

beskyller honom dessutom för att älska med Antoinette enbart så att hon skulle bli 

berusad av honom och inte kunna leva utan det. 

 I romanens slutskede tar Rochester med sig Antoinette till England där han låser 

in henne på vinden. Det sista vi får veta är att Antoinette haft en dröm om hur tänder eld 

på huset och nu vet precis vad hon måste göra. 

 I Sargassohavet är maktordning ett ständigt tema. Rochester tar ifrån Antoinette 

allt hon har, även hennes namn. Som Carin Franzén skriver i förordet till boken ärver 

dottern moderns galenskap, men den är ”långt ifrån tecknet på en degeneration. 

Galenskapen framstår som den adekvata responsen på en hopplös situation.”
100

 Jag vill 

själv göra en poäng av att dessa människor handlar utifrån sig själva men också utifrån 

sina positioner i den maktordning de tillhör och verkar i. Antoinette är redan från början 
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i underläge som kreolsk kvinna. Hon saknar makten att förändra sin situation, därför är 

det kanske passande att hon hamnar inlåst på vinden: hon har ingenting kvar. 

Antoinettes sista handling blir att tända eld på Rochester hus (eller Thornfield Hall). Det 

blir en hämnd, ”inte bara på mannen som fråntagit henne allt, utan också på den 

imperialistiska makt som strukturerat den ordning detta kunnat ske.”
101

 Vi har således 

Rochester som åker till Västindien och hamnar mitt i ”den Andres” värld. Hans hustru, 

och hela platsen, är främmande för honom. Ändå har han makten över Antoinette och 

hennes värld i egenskap av vit europeisk man och vad allt detta innebär i den 

imperialistiska maktordningen. Likt Marlow och Kurtz i Mörkrets hjärta bryts 

Rochester sakteliga ner ju längre in i ”det andra” han träder. Kanske är det Rochester 

själv som beskriver sin situation bäst: 

 

Jag var trött på de här människorna. Jag avskydde deras skratt och deras tårar, deras 

inställsamhet och avundsamhet, deras inbilskhet och deras bedräglighet. Och jag hatade platsen. 

Jag hatade bergen och höjderna, floden och regnet. Jag hatade alla solnedgångar, vilken färg de 

än hade. Jag hatade platsens skönhet och dess magi och hemligheten som jag aldrig skulle få reda 

på. Jag hatade dess oberördhet och grymheten som var en del av dess ljuvlighet. Framför allt 

hatade jag henne. För hon hörde ihop med magin och ljuvligheten. Hon hade gjort mig törstig och 

i hela mitt liv skulle törsta och längta efter det som jag hade gått miste om innan jag fann det.
102

 

 

Jag tolkar citatet som att Rochester känner att han inte hör hemma på ön. Han törstar 

efter den skönhet som finns, men han kommer inte åt den. Han är från en annan plats 

och den nya platsen är alltför främmande för att han ska kunna passa in på allvar. Han 

när en önskan om att hitta öns hemlighet, men den är inte hans att hitta. 

3. Teoretiska perspektiv 

Under denna rubrik lägger jag den teoretiska grunden inför uppsatsens analys och 

diskussion. Dispositionen är upplagd enligt följande modell: Först kommer ett avsnitt 

om postkolonialism som följs av ett avsnitt om genus och feminism. Avsnittet avslutas 
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med ett kapitel om läsning och didaktik och hur man kan använda skönlitteraturen för 

att uppnå utsatta mål. 

 

3.1 Centrum och periferi 

Edward W. Said ger i Orientalism ett exempel på postkoloniala yttringar i samhället. 

Han skriver att för väst har orienten alltid varit de rikaste, ädlaste och bästa kolonierna. 

Orienten har också fått fungera som en motpol mot det västerländska samhället genom 

att vara ”dess motbild, motidé, motsatta personlighet och en motsatt erfarenhet”.
103

 

Således har trosföreställningar om orienten använts för att definiera Europa eller 

västerlandet. Said skriver:  

 

Orienten [är] i lika hög grad som Västerlandet en idé med egen historia och tanketradition, eget 

bildspråk och egen vokabulär som har gett den dess realitet och närvaro i och för Västerlandet. 

De två geografiska enheterna stöder varandra och är i viss mån också varandras spegelbilder.
104

 

 

Med andra ord definieras dessa två geografiska enheterna i viss mån utifrån varandra. 

Dock anser jag det viktigt att veta att även om föreställningarna om Orienten definieras 

utifrån västerländska ögon så finns dessa människor även utanför den eurocentriska 

världen och däri har de sina egna liv, kulturer och traditioner.  

 Magnus Berg skriver att det är viktigt att veta att begreppet Orienten inte syftar på 

ett geografiskt område, utan snarare på trosföreställningar från väst om den ”verkliga 

Orienten”.
105

 Det är således vi som skapat och skapar Orienten utifrån våra egna 

erfarenheter och värderingar. Said menar att förhållandet mellan öst och väst är en fråga 

om dominans, ett maktförhållande och en komplicerad hegemoni. Said ger ett exempel 

från Gustave Flauberts möte med en egyptisk kurtisan, ett möte som Said håller som en 

modell för skapandet av den europeiska bilden av den orientaliska kvinnan. Det är 

ständigt Flaubert som talar för kurtisanen. Hon får aldrig själv berätta om sina tankar 

eller sin historia. Istället var det Flaubert som representerade henne. Han var utlänning, 
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vit man och hade ekonomiskt kapital. Med andra ord var han en person med viss makt. 

En makt som han använde för att inte bara äga kurtisanen i fysisk mening utan också för 

att förklara för sina läsare på vilket sätt hon var typiskt orientalisk. Said skriver att detta 

maktförhållande även exemplifierar relationen mellan öst och väst och hela den diskurs 

om Orienten som detta gett upphov till.
106

  

 Det finns många andra exempel när västerlandet bestämmer över medborgare från 

andra nationers attribut - både yttre och inre. Många gamla fördomar kom tillbaka och 

återanvändes när den koloniala expansionen och nationsbyggandet inleddes i Europa. 

Loomba skriver följande: 

 

Lathet, aggression, våldsamhet, girighet, promiskuitet, brutalitet, primitivism, oskuld och 

irrationalitet var karaktärsdrag som engelska, franska, holländska, spanska och portugisiska 

kolonister på ett snarlikt sätt tillskrev turkar, afrikaner, infödda amerikaner, judar, indier, 

irländare och andra. Det är värt att notera att många av dessa attribut också användes för att 

beskriva den inhemska arbetarklassen samt kvinnorna i Europa.
107

 

 

Loomba ger exempel från reseguiderna Principall Navigations
108

 och Hakluytus 

Posthumus
109

. Dessa reseskildringar bidrar inte bara till en generell bild av ”de Andra”, 

de kategoriserar och beskriver även olika befolkningars särdrag. Detta ledde så 

småningom till ett befästande av en västerländsk kulturgemenskap som i sin tur ledde 

till en allt större klyfta mellan Europa och ”de Andra”.
110

 Loomba skriver att 

”européernas kontakter med andra raser strukturerades av de olika koloniala projektens 

behov och av de förkoloniala samhällenas beskaffenhet”, samt att ”de tidiga koloniala 

diskurserna skilde mellan folk som ansågs vara okultiverade avgudadyrkare och folk 

som beskrevs som vildar.”
111

 Européerna använde således kolonierna och dess 

befolkningar på det sätt som bäst passade ändamålen. 

 V. Y. Mudimbe fortsätter med samma tes och skriver att en 

underutvecklingsprocess inleddes överallt där kolonialism ägde rum. Denna process kan 
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sammanfattas i tre delar. 1. Delar av systemet utvecklas alltid på bekostnad av andra 

delar i det kapitalistiska världssystemet. Detta skedde antingen genom handel eller 

genom transferering av överskott. 2. De beroende ländernas underutveckling beror till 

stora delar på en organisatorisk struktur som skapas genom att icke-västerländska 

nationer tvingas in i en kapitalistisk värld. 3. Trots att dessa länder har egen ekonomisk 

potential saknar de strukturer för hållbar tillväxt. Detta beror på att de utvecklade 

länderna avgör deras ekonomiska öde istället för de själva. Som en följd av punkt tre har 

en del teoretiker presenterat hypotesen att Japans goda ekonomiska och tekniska 

utveckling helt enkelt beror på att de har undgått att bli koloniserade.
112

 

 Stefan Jonsson vill belysa uttrycket eurocentrism, tänkt ersättare till universalism, 

som han menar innebär att världen ges form utifrån en europeisk värdsbild. Han skriver 

att eurocentrism har vinklat vår världsbild i två avseenden: En politisk och historisk och 

en på idéernas plan.
113

 Den historiskt politiska aspekten innebär att det finns en klar 

övertygelse om att västvärlden innehar en kulturell och kunskapsmässig suveränitet. 

Jonsson skriver: ”Våld och folkmord har ofta ansetts som rättfärdiga medel när målet 

har varit att sprida sanningen, kristendomen, demokratin, friheten och civilisationen till 

underlägsna folk”.
114

 Han menar att mönstret har upprepats i snart 500 år, från 

erövringen av Mexiko 1519 till invasionen av Irak 2003. 

 På idéernas plan menar Jonsson att den västerländska idétraditionen ”sagts rymma 

universella begrepp om sanning, kunskap, skönhet, godhet och människovärde” 

samtidigt som andra idétraditioner ”framstått som partikulära och kulturbundna”.
115

 

Jonsson skriver att intellektuella i väst har haft svårt att inse att universalismen också 

kan formuleras på andra språk. Han menar vidare att ”sökandet efter det universella, 

efter värden och sanningar som gäller alla människor, är inte unikt för den västerländska 

idéhistorien utan förekommer överallt.”
116

 Som jag skrivit tidigare är det lätt att se på 

andra kulturer i praktiken utifrån sitt eget perspektiv, men man måste samtidigt förstå att 
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dessa människor också ser på världen utifrån sina egna världsbilder. Detta blir tydligt i 

Sargassohavet där Rochester och Antoinette diskuterar London och Västindien och 

båda beskriver den andra platsen ”som en dröm”. 

 

3.1.1 Kvinnor som symboler för kolonierna 

Hon skred högtidligt fram med stolta steg, draperad i randiga och fransprydda skynken och med 

ett lätt klirr och glitter av barbariska smycken. Hon höll huvudet högt, håret kammat i form av en 

hjälm, benen var lindade med mässingstråd upp till knät, liksom armarna från handleden till 

armbågen; hon hade en eldröd fläck på de bruna kinderna och oräkneliga halsband av glaspärlor 

om halsen; underliga föremål, amuletter, gåvor av medicinmän, som hängde lite varstans, 

glittrade och darrade vid varje rörelse. Hon bar säkert på sig värdet av många elefantbetar. Hon 

var otämjd och härlig, vildögd och grann; det vilade något ödesdigert och sublimt över hennes 

avmätta gång. Och i den tystnad som hade sänkt sig över hela det beklämmande landskapet, den 

ändlösa vildmarken, tycktes denna det fruktbara och hemlighetsfulla livets urbild betrakta henne, 

tankfullt, som om den i henne hade sett en spegling av sin egen mörka och lidelsefulla själ.
117

 

 

Som jag nämnt tidigare i exemplet med Flaubert och den egyptiska kurtisanen har det 

varit vanligt att använda kvinnor som symboler i skapandet av ”de andra”. I citatet ovan, 

hämtat från Mörkrets hjärta, beskrivs en kvinna ingående. Vi får veta att hon bär 

ovanliga kläder och prydnader samt att hon verkar otämjd, vildögd och grann. Hon blir 

en symbol för en annan plats, en plats som finns utanför västerlandet. Detta var väldigt 

vanligt. 

 Kvinnokroppen användes under hela den koloniala perioden för att symbolisera 

erövrade länder. Metaforen förmedlades annorlunda beroende på omständigheterna i 

varje enskild kolonial situation. I Amerika och Afrika är kvinnorna nakna medan Asiens 

kvinnor ofta är praktfullt klädda. Detta innebär inte att Europa inte såg österlandet som 

ett tillgängligt territorium, men under renässanstiden fick Europas härskare ofta visa 

ödmjukhet inför österlandets mäktiga ledare. Detta gjorde det svårt för dem att 

framställa sig som män i akt att ”deflorera ett feminiserat land”.
118

  Istället kom då andra 

taktiker att tas i bruk: den orientaliske mannen femininiserades och framställdes ofta 
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som homosexuell, alternativt som en ohederlig skurk från vilken den europeiske 

mannen skulle rädda den infödda kvinnan. Det var således den beslöjade asiatiska 

kvinnan som blev symbolen för orientens makt och rikedomar. Dessa kvinnors kön 

sätter dock denna rikedom i fara inför det europeiska jaget.
119

 I och med att de är 

kvinnor kan de också ”räddas” eller förföras. Det finns otaliga exempel i det koloniala 

narrativet på österländska kvinnor som räddas av europeiska män. I Jules Verners 

Jorden runt på åttio dagar räddar Phileas Fogg en vacker parsisk kvinna som han sedan 

gifter sig med. Andra liknande exempel kan hämtas ur Den grymma gudinnan av John 

Masters och Dalen bortom bergen av M M Kayes. Gayatri Spivak
120

 har sagt att 

meningen ”Vita män räddar bruna kvinnor från bruna män” är oerhört central för 

förståelsen av den koloniala dynamiken. 

 Alla kvinnor framställdes dock inte som offer eller som passiva men attraktiva 

inom den koloniala diskursen. Den icke-europeiske kvinnan presenterades ibland även 

som vild och dominant: som en amasonisk kvinna eller som en kvinna med avvikande 

kvinnlighet. Dessa kvinnor presenterades i många av kolonialismens tidiga skrifter där 

de förkroppsligar en omättlig sexualitet och brutalitet. Loomba skriver att ”kvinnans 

vilja, begär och aktörskap förpassas på så vis bokstavligen till den civiliserade världens 

marginaler”.
121

 Kvinnan definierades efter hudfärg och kriterierna för kvinnligt 

beteende under den koloniala epoken. Detta samverkade till att det skapades en kulturell 

hierarki med det svarta Afrika i botten och det vita Europa i toppen.
122

 

 

3.1.2 Postkolonial feminism eller att rädda bruna kvinnor 

Chandra Talpade Mohanty ifrågasätter den västerländska feminismens forskning och 

diskurs. När Mohanty analyserat feministiska forskningsrapporter och artiklar har hon 

hittat mönster i diskursen som visar på att den kvinna som målas upp i dessa rapporter 

är eurocentriskt uppmålad snarare än en global kvinna. Hon skriver att ”kvinnor som 

historiska subjekt [inte är] identiska med Kvinnan som hon framställs i hegemoniska 

diskurser, de implicerar inte varandra och det råder heller ingen korrespondensrelation 
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mellan dem”.
123

 Mohanty analyserar ett par feministiska skrifter och menar att dessa 

skrifter ”koloniserar de materiella och historiska olikheterna i tillvaron för de kvinnor 

som lever i tredje världen och att de därigenom skapar och framställer en enda, enhetlig 

’tredjevärldenkvinna’ – en bild som verkar godtyckligt sammansatt men icke desto 

mindre bär den västerländska humanistiska diskursens auktoritativa sigill.”
124

 Åter igen 

definieras alltså någon ur ”de Andra” utifrån västvärldens perspektiv. Mohanty 

presenterar ett begrepp hon kallar ”tredje världens olikhet”, ett begrepp som syftar till 

hur analyser av könsskillnader som har formen av en enhetlig och ensidig uppfattning 

av det patriarkala leder till en onyanserad bild av kvinnan. Det är genom denna ”tredje 

världens olikhet” som Mohanty anser att västerländsk feminism koloniserar kvinnors liv 

i icke-europeiska länder.
125

 Detta blir således ett maktspel där västerländsk feministisk 

forskning utövar makt på kvinnor i icke-europeiska länder. 

 Kwok Pui-Lan tar upp exempel från Kina, som var en åtråvärd nation att få 

inflytande över, dit kristna missionärer skickades från västvärlden för att bygga kyrkor 

och sprida det kristna ordet. Pui-Lan skriver att medan militären skickades ut för att 

övervaka imperialistiska syften skickades missionärerna ut med ett ”noblare” syfte: att 

rädda bruna kvinnor från bruna män – något hon kallar för kolonial feminism. Hon 

menar vidare att detta var ett sätt att dölja det koloniala syftet bakom en ridå av goda 

intentioner.
126

 Pui-Lan skriver att uttrycket ”rädda bruna kvinnor från bruna män” har 

använts i den koloniala diskursen för att legitimera maktutövande över ”de Andra”, som 

om denna handling vore efterlängtad eller att de bruna kvinnornas situation krävde det. 

Den fördomsfulla synen på de icke-europeiska kvinnorna målade upp dem som 

promiskuösa, bakåtsträvande och analfabetiska i kontrast till de viktorianska kvinnornas 

välutbildade, hygieniskt noggranna och sexuellt strikta livsstilar. När NATO och USA 

stred i Kosovo var en av anledningarna att skydda albanerna från förföljelse av serber. 

Många politiker refererade i sina annföranden till att många albanska kvinnor våldtogs 
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av serbiska förövare. Pui-Lan skriver: ”Whether it is right or wrong to bomb Kosovo is 

a separate question; this recent event shows the luring power of the script ’white men 

saving brown (Other) women from brown (Other) men’”.
127

 Vare sig det var rätt eller 

fel att bomba Kosovo är således inte frågan här, hon anspelar snarare på hur lockande 

det kan vara att använda sig av retoriken att bruna kvinnor behöver räddas i syfte att 

vinna förtroende. Hon skriver vidare att fokus flyttas från komplexa politiska system, 

etnicitet, klass, kön och inhemsk politik till den vite mannen som agerar hjälte i god tro 

och med goda intentioner.
128

 Pui-Lan menar att med detta följer andra problem. Ett 

sådant problem är att vita kvinnors liv och handlande osynliggörs. Dessa vita kvinnor 

diskriminerades på grund av sitt av kön, men drog fördelar av sin etnicitet och 

klasstillhörighet samt av att de försvarades av europeiska institutioner. Pui-Lan skriver 

att dessa kvinnor var beroende av de vita männens framgångar i maktspelen och att 

deras positioner skulle utmanas av bruna kvinnor. Därför var det viktigt att dessa 

kvinnor inte lade stor vikt vid kön eller genus, utan snarare fokuserade på skillnader i 

klass och etnicitet mellan dem och de bruna kvinnorna i syfte att vinna fördelar i 

kampen om den vite mannen.
129

  

 Det största problemet, skriver Pui-Lan, var dock att de bruna kvinnorna 

uppmålades som passiva offer för mannen vare sig det rörde sig om den brune mannens 

maktutövande eller inför den vite mannens begär. Detta har lett till att icke-europeiska 

kvinnor har förts ihop till en homogen grupp där de enbart agerar som icke-europeiska 

kvinnor istället för att ta hänsyn till aspekter som exempelvis bakgrund, etnicitet, 

religiös tillhörighet eller klass. Dessa kvinnor gavs attribut såsom smutsiga, ignoranta 

och fattiga i den missionärslitteratur som gavs ut i västvärlden. Dessutom skulle dessa 

kvinnor räddas från bruna män, men det nämns sällan eller aldrig hur illa de for under 

imperialismen. Utöver detta konstaterar Pui-Lan följande: ”Moreover, gender is not 

fixed, but constructed; the different constructions of gender in the West and in 

indigenous cultures contributed to misunderstanding and ill feelings between white and 

brown women.”
130
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3.2 Göra genus 

Genus är ingenting statiskt, tvärtom är det något som alltid förhandlas fram. Att ”göra 

genus” syftar på att vi alltid är involverade i ett manlighets- och kvinnlighetsskapande. 

Då femininiteter och maskuliniteter inte finns i människors väsen måste de ständigt 

”göras”. Att göra genus handlar om att förhålla sig till rådande och dominerande 

könsnormer. Genom att vi ger uttryck för vad som kan anses vara typiskt manligt eller 

kvinnligt spär vi på dessa normer och fördomar. Detta kan göras på ett oreflekterat sätt, 

men dessa gestaltningar behövs för att vi ska uppfatta dessa normer som något naturligt. 

Således förs könsnormer vidare av såväl män som kvinnor.
 131

  

 Jag anser också att man bör känna till begreppet situerat genus (vilket innebär att 

man förankrar analysen i tid, rum och kontext) för att kunna göra en analys av 

könsnormer i Sargassohavet. Man kan ta påståendet att mannen blev en norm för 

människan, när det snarare var så att det var den heterosexuelle, vite mannen som stod i 

centrum. När den vita kvinnan i genusforskningens vagga kom att stå som den kvinnliga 

normen väcktes upprörda känslor hos USA:s svarta kvinnliga befolkning som menade 

att det i själva verket var den vita kvinnan som blev norm. Många genusforskare menar 

därför att det är av vikt att uppmärksamma vilka människor som inkluderas samt 

exkluderas i normskapandet.
132

 Paulina de los Reyes skriver att ett intersektionellt 

synsätt innebär att man ”sätter sökarljuset på hur olika maktordningar samverkar och 

konstruerar varandra ömsesidigt. De kan försvaga eller förstärka varandra, komplettera 

eller konkurrera med varandra i ett komplext och dynamiskt samspel.”
133

 Eller som 

Hedlin skriver: 

 

Vanligt är att analysen riktar in sig på hur femininitets- och maskulinitetsnormer kommer till 

uttryck i specifika situationer när de blandas med föreställningar som knyts till etnicitet. Till 

exempel har både elever och lärare att förhålla sig till de stereotypa bilder av ”invandrarkillen” 

och ”invandrartjejen” som upprepas i media. Som de los Reyes (2007) framhåller är etniska 
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stereotyper alltid bekönade. De är inte könsneutrala utan snarare fyllda med genus. Dessa 

stereotyper visar intersektionen mellan genus och etnicitet, alltså hur förväntningar relaterade 

till genus samspelar med föreställningar om etnicitet.
134

 

  

Kajsa Svaleryd skriver att normer skapas i alla miljöer och sammanhang där människor 

träffas. Dessa normer bestämmer bland annat hur vi ska bära oss åt, hur vi ska tala, se ut 

och agera. Normer är generaliseringar, de stämmer sällan överens med verkligheten, 

men de blir ändå tydliga regelverk för hur man ska leva sina liv. Svaleryd beskriver 

genus som konstruerade normer och värderingar om kön.
135

 Hon ger exempel på hur 

pojkar och flickor på en skola förhåller sig till sina kön och sin omgivning: 

 

Tidigt uppfångas signalerna som formar de socialt konstruerade villkoren utifrån vårt biologiska 

kön. Det syns i många lekar och intressen att pojkar och flickor snappat upp skillnaderna mellan 

det som gäller för flickor och pojkar, i hemmet såväl som i det pedagogiska rummet. Skillnaderna 

ger sig tillkänna i flickors och pojkars medvetna och omedvetna föreställningar om livet, världen, 

samt prioriteringar av färdighetsmässiga skäl.
136

 

 

Hon fortsätter med att påpeka: ”Utvecklingen har gått framåt i Sverige gällande 

jämställdhet så ojämställdhet är inte längre påbjuden i lag, utan upprätthålls helt och 

hållet av frivilliga och mer eller mindre medvetna krafter”.
137

 Detta innebär att det 

faktum att kvinnor i större utsträckning än män jobbar inom förskoleverksamhet och 

vice versa inom bilmekaniken inte är biologiskt bundet utan snarare har att göra med 

kulturell könsmärkning. 
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4. Analys 

Under denna rubrik analyserar jag Sargassohavet utifrån de teorier och begrepp som 

presenterats tidigare. Utöver detta analyserar jag den kritiska läsningens potentiella roll i 

svenskundervisningen. 

 

4.1 Vi och de Andra i Sargassohavet 

I Sargassohavet genomsyras fiktionsplanet av en kolonial diskurs. Relationerna de olika 

etniska grupperna emellan är komplicerad och ibland rinner bägaren över. Det finns tre 

uppenbara grupperingar: kreolerna, de vita och de svarta. Kreolerna i form av tidigare 

slavägare har tappat i aktning sen emancipationen och deras status är något 

svårdefinierad. De kallas bland annat för ”vita niggrer” och ”vita kackerlackor”, men 

samtidigt har de ändå nog med kapital för att hålla tjänstefolk från den svarta 

befolkningen. De nya högstatusspelarna tycks vara de vita européerna som med sitt 

ekonomiska kapital hålls högt i hierarkin. 

 Som Said
138

 och Berg
139

 skriver så definieras ”de Andra” utifrån 

trosföreställningar från väst. Vi får i Sargassohavet ofta höra Rochesters tankar och 

beskrivningar om dels hans hustru och dels den svarta befolkningen: ”Min uppfattning 

om Baptiste, Christophine och alla de andra behöll jag för mig själv. […] Hon litade på 

dem och jag gjorde det inte.”
140

 Han har överlag svårt för Christophine som han ser som 

en lömsk trollpacka, men han har också svårt att förstå sin egen fru. Han tycks 

fascinerad, och ofta oförstående, över hennes berättelser om det magiska landskapet och 

hennes allmänna vidskepelse. 

 De svarta människorna i romanen får idel utstå nedvärderande ord från den vita, 

och i viss mån kreolska, befolkningen. Som Loomba
141

 skriver så var fördomar mot de 

koloniserade folken väldigt vanligt. Även i Sargassohavet tillskrivs den svarta 

befolkningen attribut som lata, giriga, listiga och dumma av främst vita människor. Man 

får genom Rochester ofta bilden av dem som obildade vildar som tillber falska gudar. 
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Då de sitter fast i en imperialistisk maktordning saknar de dessutom medel för att 

förändra sin situation. Ibland kan de få en peng och en bit land och kanske en liten stuga 

som tack för trogen tjänst eller som ersättning för en (ofta oönskad och olämplig) 

graviditet, men de äger sällan eller aldrig politisk eller ekonomisk makt och ej heller 

äger de några produktionsmedel. De är helt enkelt fastlåsta i en social konstruktion. 

 Mudimbe skriver om koloniserade nationer att ”trots att dessa länder har egen 

ekonomisk potential saknar de strukturer för hållbar tillväxt”.
142

 Även detta går att 

återfinna i Sargassohavet där de tidigare vita (nu kreolska) kolonisatörerna äger 

produktionsmedlen och det ekonomiska kapitalet, medan den svarta befolkningen 

arbetar som kolonisatörernas tjänare. Det finns tillgångar på öarna, men de har tillfallit 

den vita befolkningen. Som Jonsson skriver om den historiskt politiska aspekten av vår 

världsbild
143

 så har Rochester en klar övertygelse om att England och Europa innehar en 

kulturell och kunskapsmässig suveränitet. När han diskuterar med Antoinette om 

England är som en dröm eller inte så blir han märkbart irriterad över Antoinettes 

”trångsynthet”. Men åter igen är det tydligt att dessa platser är varandras motbilder. 

Båda karaktärerna har svårt att förstå den andra platsen och beskriver den således som 

”overklig” och ”som en dröm”.
144

 

  

4.2 Vita män räddar bruna kvinnor 

Både Antoinette och hennes mor blir under romanens gång ”räddade” av vita män. 

Även om kvinnorna är vita till hyn så är de ändå ”bruna” eller ”andra” kvinnor i 

egenskap av kreoler och före detta slavägare. Anette räddas av Mr. Mason och 

Antoinette av Rochester. Även om situationerna skiljer sig drastiskt åt: I Anettes fall är 

det Mr. Masons tillgångar som räddar den förfallna gården och i viss mån också 

familjens anseende. De har nu råd att köpa kläder, betala tjänare och renovera husen. I 

Antoinettes fall är det annorlunda. I den här situationen är det hon som har pengarna, i 

och med arvet från Mr. Marson, och Rochester som behöver kapital. Ändå är det 

Rochester som har makten. I egenskap av vit man ser hon upp till honom och försöker 
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ständigt vara honom till lags. Det är också Rochester som tillslut ”vinner” genom att 

driva sin hustru till galenskap. Jag tror dock själv att något alternativ aldrig var möjligt. 

Den vite mannen kan inte förlora i det hierarkiska samhällssystem som finns i 

Sargassohavet.  

 Som Loomba skriver så har det funnits olika sätt att måla upp icke-europeiska 

kvinnor.
145

 Därför är det intressant att följa Antoinettes resa i Sargassohavet. Under 

klostertiden fostras hon till idealbilden för en västerländsk kvinna: Hon kan sy, laga mat 

och läsa om helgonen. Under romanens gång närmar hon sig dock ”det Andra” mer och 

mer. När Rochester träffar henne är hon drömsk och vidskeplig. Han ”lär” henne att 

älska, men ”snart var hon lika ivrig som jag på det här som kallas att älska – bara mer 

förlorad och uppslukad efteråt”.
146

 En replik som kan syfta på att Antoinette inte klarar 

av att tämja sina lustar och därför är helt utmattad efter akten. Detta är en typisk fördom 

om icke-västerländska kvinnor under kolonialtiden, nämligen att de inte kan kontrollera 

sin sexualitet. Ju närmare galenskap Antoinette kommer desto ”vildare” blir hon. Hon 

bryr sig inte om sitt utseende och hon skriker, hotar och slår. Desto mer desperat hon 

blir desto längre bort från civilisationen kommer hon. 

 Som Pui-Lan skriver så fanns det ett maktspel även mellan vita och bruna 

kvinnor. Det här maktspelet gick ut på att vinna fördelar i kampen om den vite mannen. 

Detta maktspel blir tydligt när Mr. Mason har bestämt sig för att ta Anette till hustru. 

Följande replik är talande: ”Ett groteskt äktenskap och han kommer att ångra sig. Varför 

skulle en mycket förmögen man som kan välja vilken som helst i hela Västindien, och 

förmodligen många i hela England också?”
147

 De vita kvinnorna kan inte förstå varför 

Mr. Mason vill gifta sig med Anette när faktum kvarstår att hon är kreol och därför står 

lägre i klass än vad de gör. Enligt Pui-Lan blev klass och etnicitet de viktigaste 

attributen utifrån de vita kvinnornas perspektiv för att särskilja kvinnor
148

. Därför är det 

inte uppseendeväckande att den vita kvinnan använder ordet ”förmögen” i sin protest 

mot äktenskapet då ekonomiskt kapital är vitalt för en människans anseende i deras 

ögon. 
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 Sammanfattningsvis kan man göra poängen att kvinnorna i Sargassohavet sällan 

blir bedömda på andra egenskaper än utseende, etnicitet och klass. Om de är belästa, 

intelligenta, roliga eller besitter andra inre egenskaper är sällan eller aldrig av betydelse 

för hur de upplevs och behandlas. Med andra ord är det en typisk kolonial kvinnosyn 

som förminskar kvinnor från människor till objekt som gestaltas här. 

 

4.3 Genus i periferin 

Genus är något som ständigt görs
149

 och Sargassohavet är inget undantag. I romanen är 

det kvinnornas jobb att städa, laga mat och sy, med andra ord typiskt kvinnligt kodade 

handlingar, emedan mannen har hand om ekonomin och bestämmer över hushållet. Det 

finns dock karaktärer som är normöverskridande. Christophine är nog det mest slående 

exemplet. Trots att hon ofta utför typiskt kvinnliga sysslor så är hon inte heller rädd för 

att konfrontera Rochester. Hon tar gärna ta ordet och har inga problem med att 

bestämma över andra eller hota personer för att få sin vilja igenom. Hon kan vara 

aggressiv och hård i tonen trots att hon som svart tjänstekvinna borde befinna sig lågt 

ner i hierarkin. Vi hade en gång en föreläsare som sade att vi inte vet vad normen är 

förrän någon bryter mot den. Det är tydligt att detsamma gäller i Sargassohavet. 

Rochester litar inte på Christophine från dag ett. Han har alltid ett horn i sidan till 

henne. Detta kan användas som exempel för att visa vad som kan hända när människor 

agerar normöverskridande: de väcker reaktioner, antingen positiva eller, som i det här 

fallet, negativa. Ett som är säkert är att de uppmärksammas på det ena eller andra sättet. 

 Som Hedlin skriver kan man sätta in analysen av könsnormerna i en kontext,
150

 så 

även i Sargassohavet. Etniska stereotyper är alltid bekönade
151

 och det finns en stor 

skillnad i hur kvinnor och män förväntas bete sig beroende på deras etnicitet. I klostret 

lär sig Antoinette hur man ska bete sig som kvinna genom att exempelvis lära sig sy 

kläder. Å ena sidan förväntas hon inte sy några kläder i hushållet, detta håller man ju 

personal för. Å andra har man större förväntningar på att hon vet hur man ska föra sig 

och klä sig propert.  Detta i kontrast med vilka förväntningar man har på de svarta 

                                                 

 

149
 Hedlin 2010. s. 22. 

150
 Hedlin 2010. s. 23. 

151
 Ibid. 



45 

 

 

kvinnorna i hushållet. Rochester antyder att en av flickorna ser ut som en ”vilde”, men 

han gör ingenting åt saken. Man kan bara undra vad som hade hänt om Rochester tyckte 

att Antoinette klädde sig som en ”vilde”, men det hade nog innefattat någon typ av 

ingripande från hans sida. 

 Man kan lugnt konstatera att Sargassohavet är en roman som innehåller idel 

anspelningar på genus, etnicitet, makt och status samt samspelen där emellan. Med 

andra ord tar den upp en mängd teman som alla inom det svenska skolväsendet ska 

förhålla sig till på ett visst sätt enligt styrdokumenten och värdegrunden. Detta ska jag 

försöka reda ut härnäst. 

 

4.4 Ett kritiskt öga 

Som Rosenblatt
152

 och Molloy
153

 skriver så får elever olika uppfattningar av en text 

beroende bland annat på vilka de är och var de kommer ifrån. Det är därför omöjligt för 

en lärare att veta hur dennes elever kommer uppfatta en roman, ändock är det, enligt 

min mening, viktigt att läraren är medveten om detta så att denne inte förväntar sig att 

alla elever når samma insikter. Dessutom är det, som Molloy påpekar, läraren som 

bestämmer hur man läser en text.
154

 Det är också läraren som planerar hela 

läsningsmomentet, därför har också läraren störst makt över hur momentet kommer 

fortlöpa.  

 En annan aspekt av undervisningen som bör tas på allvar om man vill optimera 

undervisningen är det Brodow skriver om målmedvetenhet. Målmedvetenhet kan nås 

genom att man dels presenterar målen (både samhällets, skolans och lärarens mål) och 

dels diskuterar dem tillsammans. Brodow skriver att genom när eleverna görs medvetna 

om målen ökar motivationen för eleverna och påverkar således arbetets resultat 

positivt.
155

 En aspekt jag finner intressant här är att man utöver momentets kunskapsmål 

och syften också kan presentera samhällets och skolans mål (värdegrunden exempelvis) 

och således få in fostransuppdraget och värdegrunden redan i målsamtalen och –
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diskussionerna. Det kan säkerligen underlätta för de diskussioner som förhoppningsvis 

följer litteraturläsningen. 

 Samtalet om böcker tycks vara den viktigaste ingrediensen, utöver själva texten, 

när det gäller att skaffa sig kunskaper om en text. Chambers skriver att boksamtalet inte 

är ute efter några givna svar, utan avser istället att öka förståelsen hos eleverna för det 

de just har läst.
156

 Detta hindrar dock inte läraren från att sätta en agenda för diskussion 

om vissa ämnen. Brodow och Rininsland skriver att eleverna ges en chans att som 

subjekt komma med förslag till hur världen kan bli en bättre plats och att skönlitteratur 

kan göra värdegrundsfrågorna enklare att tackla genom att de kläs i en fiktiv gestalt.
157

 

Även Molloy är inne på samma tema och menar att ett mål med läsningen kan vara att 

diskutera elevernas uppfattningar om en text ur ett demokratiskt perspektiv.
158

 Att 

elevernas uppfattningar om en text inte kan vara samstämmiga är en fördel när det gäller 

att skapa diskussioner i klassrummet. Genom att en elev uttrycker en åsikt om romanen 

öppnar denna samtidigt för en diskussion. Det är i denna diskussion som lärare och 

elever har en chans att påverka varandra. Det är också i denna diskussion som 

möjligheten att bemöta och utmana fördomar finns. Och det är en möjlighet som lärare 

inte får vara rädda för att ta. 

 En för mig intressant aspekt med kritisk läsning är att den verkar vara retroaktiv. 

Med detta menar jag att den kritiska läsningen inte behöver äga rum i själva läsandet, 

utan snarare i de diskussioner som förhoppningsvis uppstår efter att läsningen är 

genomförd. Därför kan det vara extra viktigt att läraren vågar öppna för 

diskussionstillfällen efter att eleverna läst en text. Läraren kan inte veta vad eleverna 

tänker om text om han inte på ett eller annat sätt frågar. 

 Sargassohavet kan vara en användbar roman i svenskämnet av många 

anledningar: Den innehåller en rad olika berättartekniska stildrag, den har en intressant 

och spännande handling och den är inte alltför omfattande i sidantal för eleverna att ta 

sig igenom. Framför allt innehåller den dock en mängd intressanta teman att diskutera 

ur ett värdegrundsperspektiv. Då två av Sargassohavets bärande teman är genus och 

etnicitet är den efterföljande diskussionen väsentlig. Det scenario Anette Årheim tar upp 
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om eleven som använde Gömda av Liza Marklund för att underbygga sina 

främlingsfientliga åsikter
159

 får här fungera som ett exempel på vad som kan hända om 

man bara ger eleverna en roman utan att kritiskt läsa den och diskutera vad romanen 

egentligen säger. Jag har försökt konkretisera allt detta genom att bifoga en 

momentplanering (se bilaga 1) där jag ger förslag på hur man kan lägga upp ett moment 

i läsning av skönlitteratur. 

5. Sammanfattande diskussion 

Alla i skolväsendet ska förhålla sig till skolans värdegrund, inte minst lärarna. Arbetet 

mot fördomar i skolan är ingenting som enbart ska ske under lektionstid eller på raster. 

Det är något som ska genomsyra hela ens tillvaro på skolan. Arbetet mot fördomar 

innebär således att man ständigt måste förhålla sig till värdegrundsmålen och låta dem 

genomsyra allt man gör. På min högstadieskola löste man det helt enkelt genom att hålla 

vissa temadagar. Vi hade temadagar om mobbning, jämställdhet, rasism och allt mellan 

himmel och jord. Problemet med ett sådant upplägg är många. Jag minns att jag tänkte 

att man bara behövde klara av temadagen om mobbning så var man sedan färdig. Då 

visste man allt om mobbning och behövde inte ägna det en tanke mer. Det är nog inget 

fel i temadagar i sig, men jag tror att man når större effekt om man låter 

värdegrundsmålen synas i allt man gör, vare sig det rör sig om att uppmärksamma 

trakasserier på raster eller genom att ta upp särskilda ämnen i undervisningssituationer. 

 Det är kanske ett tungt lass att lägga på Sveriges mest stressade och utarbetade 

yrkeskår. Jag föreslår därför lösningen att arbeta in värdegrundsmålen och 

fostransuppdraget i undervisningen. Om fostransuppdraget går att inkludera i 

undervisningen behöver man inte se fostransuppdraget som något som måste göras vid 

sidan om. Genom att planera in värdegrundsmål som syften i sin undervisning hoppas 

jag dessutom att det blir ännu tydligare hur man kan arbeta mot dessa mål. Om man ser 

på svenska som ett erfarenhetspedagogiskt demokratiämne och har den beteckningen i 

bakhuvudet konstant har man redan kommit en lång väg.  
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 Om man genomgripande jobbar med demokratiska arbetsformer, såsom boksamtal 

i grupp, tror jag att man succesivt kan vänja eleverna med att demokratiskt samtala om 

det mesta, inte bara skolarbeten. Förhoppningen är att eleverna ska bli så vana vid 

demokratiska arbetsprocesser att det blir en vardag för dem. Skönlitteratur kan ha en 

viktig roll att spela om man önskar kombinera fostransuppdraget med kunskapsmålen. 

Som bland annat Brodow och Molloy poängterat så låter skönlitteratur eleverna se 

verkliga dilemman i en fiktiv klädnad. För många är det säkerligen lättare att diskutera 

främlingsfientlighet och kvinnoförtryck utifrån en fiktiv karaktärs erfarenheter än ur 

sina egna. Skönlitteratur går att använda i undervisning på en mängd olika sätt, men för 

att uppnå värdegrundsmålen tycks samtalet vara den bästa vägen att vandra. En fördel 

som ett samtal har gentemot en skriven text är att man kan svara på frågor och 

påståenden i samma sekund som de uppstår. Genom ett samtal får också eleverna yttra 

sig och utmana varandra istället för att på egen hand skriva en text för att sedan få den 

rättad eller bedömd på annat sätt. Som Chambers vill visa med sina boksamtal så verkar 

dessa samtal leda till ökad förståelse för det lästa. Detta genom att man lyssnar till sina 

kamraters tankar, åsikter och funderingar och således sätter sina egna tankar i 

förhållande till kamraternas. I demokratisk anda hjälps eleverna åt att nå en djupare 

insikt i samtalet. 

 I det här arbetet har jag utgått från postkolonial, feministisk och 

genusvetenskaplig teori när jag analyserat Sargassohavet av Jean Rhys. Jag gjorde detta 

för att undersöka om den typen av litteratur passar för att bland annat diskutera 

värdegrundsmål, utmana fördomar och analysera hur vi ser på kön och tillhörande 

könsroller. Jag tror att Sargassohavet passar utmärkt i dessa syften. Som jag redan 

skrivit tar verket upp en rad olika relevanta och intressanta teman för att exempelvis 

diskutera i olika lärandesituationer. Dock har jag blivit allt mer säker under arbetets 

gång på att man inte behöver välja litteratur som explicit kretsar kring dylika teman. Då 

genus ständigt görs och alla stereotyper alltid är bekönade tror jag att det går att finna 

värdegrundsrelaterat diskussionsunderlag i vilken roman som helst. 

 Det jag har funnit mest uppseendeväckande med arbetet är att den kritiska 

läsningen inte tycks kretsa lika mycket kring just läsning som kring diskussionerna 

efteråt. Den kritiska läsning tycks således snarare handla om en öppen kritisk diskussion 

där elever får komma med åsikter och synpunkter och själva, eller med hjälp av läraren, 
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nå nya insikter i de ämnen de diskuterar. Detta kan med fördel göras genom ett 

boksamtal, grundat i tanken på svenska som ett erfarenhetspedagogiskt demokratiämne, 

där läraren måste våga ta diskussionen med eleverna om de värdegrundsmål som denne 

fått i uppdrag att förmedla och utbilda i. 

 Vid fortsatta studier i samma ämne skulle jag vilja göra en praktisk studie om 

demokratiska boksamtal. Jag skulle vilja åka ut till skolor, läsa böcker med ungdomar 

och tala med dem om värdegrunden. Jag skulle vilja undersöka om teorin om kritisk 

läsning kan fungera i klassrumsmiljön. Dessutom skulle jag vilja undersöka varför 

skolverket gör skillnad på skönlitteratur och ”övrig text”. För mig känns det som en 

onaturlig och onyanserad uppdelning. Skönlitteratur kan och bör läsas kritiskt, inte 

minst för att upprätthålla värdegrundsmålen men också för att nå djupare insikt i det 

lästa. Genom de kritiska samtalen utvecklar eleverna tillsammans en mer djupgående 

förståelse av texten, av samhället och av världen. Att tro att litteratur inte kan läsas 

kritiskt är inte bara fel, det är också att inte ta tillfället i akt att inkludera 

värdegrundsmålen i litteraturläsningen på allvar.  

 

5.1 Avslutning 

När jag satt med arbetets sista delar inleddes kravaller och protester i Husby. Som 

ständigt uppkopplad medborgare följde jag med intresse vad som skrevs av vänner, 

bekanta och främlingar på sociala nätverk som Twitter och Facebook. Jag såg alla typer 

av argument. Några skyllde situationen på ökade sociala och ekonomiska klyftor och på 

en segregerad ungdom utan framtidstro. Andra skyllde på ungdomarna själva och 

syftade ibland på deras etnicitet, ekonomiska bakgrund eller religiösa tillhörighet. Vissa 

manade till ökad förståelse, andra till ökad polis. Även i media tycktes samma argument 

stöpas och blötas gång på gång. En sak slog mig dock: det tycktes ta en väldigt lång tid 

innan någon lyssnade på ungdomarna själva. Med andra ord så det tog det väldigt länge 

innan ”vi” lyssnade på ”dem”. Samma fråga återkom, nämligen ”hur kunde detta ske”? 

Det stora antalet argument som svävade omkring i mediebruset tydde på en brist av 

förståelse för de här ungdomarna.  

 I det här arbetet tycker jag mig ha visat att genom att analysera litteratur utifrån 

exempelvis genus eller postkolonialism kan man hitta ingångar i litteraturen för vidare 

diskussion med eleverna. Genom den kritiska läsningen, eller snarare de kritiska 
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samtalen, har man sedan en god möjlighet att i klassrummet hålla demokratiska 

diskussioner om värdegrundsmålen. Detta leder i sin tur förhoppningsvis till ett öppnare 

klassrumsklimat och att eleverna tillsammans når en större förståelse för sin omvärld. 

Till sist hoppas jag att lärarna i den svenska skolan vågar ta dessa samtal och 

diskussioner med sina elever och inte lämnar dem med sina böcker vind för våg.  
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Bilaga 1 – Förslag på momentplanering i svenska, kritisk läsning 

av skönlitteratur 

 
I följande scenario tänker jag mig en klass på 20 elever med jämn könsfördelning som läser svenska 2. Jag 

tänker mig två lektioner á 90 minuter per vecka. Momentet pågår under fyra lektioner. 

 

Undervisningen i momentet är baserat på följande centrala innehåll ur kursplanen: 

 

 Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, från olika 

tider och epoker.  

 Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av 

förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. 

 

Bedömningen sker utifrån följande betygskriterier: 

 

För E: 

 Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från 

olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.  

 Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i 

samhället. 

 

För C: 

 Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från 

olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp.  

 Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken 

förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och 

idéströmningar i samhället. 

 

För A: 

 Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från 

olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp.  

 Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt 

och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och 

författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället. 

 

 

Arbetsområde: Skönlitteratur, boksamtal, kritisk läsning. 

Kurs: Svenska 2. 

Litteratur: Sargassohavet av Jean Rhys. 

 

Syften:  

 Eleven utvecklar förmågan att samtala om litteratur i grupp. 

 Eleven når djupare insikt i skolans värdegrundsmål och kan diskutera dessa i förhållande till skolarbetet. 

 Eleven utvecklar förmågan att kritiskt läsa skönlitteratur. 

 Eleven utvecklar förståelse för sin omvärld. 

 

Mål: 

 Eleven läser Sargassohavet av Jean Rhys. 

 Eleven kan sätta in Sargassohavet en historisk kontext och peka på likheter mellan romanens handling och 

verkliga internationella skeenden. 

 Eleven kan peka på orättvisor och ojämlika förhållanden, förklara vad dessa beror på och koppla dessa till 

postkolonial teori. 

 Eleven kan, ur egen vald litteratur, peka på kopplingen mellan litteratur och samhälle. 
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Lektion 1: 

 

Läraren presenterar momentet. Under den inledande lektionen presenterar läraren postkolonial teori i 

stora drag. Eleverna får i smågrupper diskutera och själva komma med förslag på litteratur (eller andra 

kulturformer) som går att sätta in i en historisk eller samhällelig kontext. Diskussionen lyfts sedan i 

helklass så att eleverna får en chans att höra vad de andra grupperna diskuterat och kanske komma fram 

till nya insikter tillsammans. 

 Lektionen fortsätter med att läraren presenterar momentets bok, Sargassohavet, och berättar kort 

om romanens handling och teman. Eleverna delas sedan in i grupper på nytt och deras examination 

presenteras. Eleverna ska, i momentets slut, i gruppen presentera en egen roman ur ett samhälleligt 

perspektiv. Elevgrupperna ska även presentera diskussionsfrågor och hålla i en helklassdiskussion. 

 

Lektion 2: 

 

Till lektion två har eleverna läst första delen av Sargassohavet. Eleverna sätter sig i sina basgrupper och 

diskuterar på förhand av läraren planerade instuderingsfrågor. Läraren samlar sedan klassen för 

helgruppsdiskussion kring instuderingsfrågorna. Lektionen slutar med att läraren håller ett semi-

strukturerat boksamtal med eleverna. Boksamtalet ska vara öppet och bygga på elevernas egna 

betraktelser och iakttagelser. 

 

Lektion 3: 

 

Till lektion har eleverna läst andra delen av Sargassohavet. Läraren håller en genomgång av 

genusbegreppet och manligt och kvinnligt. Eleverna får sedan i basgruppen diskutera genus kopplat till 

litteratur och samhälle. I basgrupperna får eleverna sedan förbereda en minipresentation där de inför 

helklass ska tala om en genusaspekt i del två av Sargassohavet. 

 

Lektion 4: 

 

Lektionen inleds med ett boksamtal om hela Sargassohavet, som eleverna nu läst, med fokus på kön och 

postkolonialism. Resten av lektionen ägnas åt det egna grupparbetet. Eleverna får, beroende på hur långt 

de har kommit i arbetsprocessen, antingen ägna sig åt läsning, planering eller annat arbete som de 

behöver utföra för att kunna presentera sina romaner vid nästa lektion. 


