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Abstract 

This is a study of the reactions of high school students in Sweden when reading A Modest 

proposal (Swift, 1729). If they get the chance to write whatever they want about the text, what 

do they find important? This study emanates from Rosenblatts (2002) view of reading out of 

two different stances: the aesthetical and the efferent. The aesthetical mode is reading for 

pleasure and experiencing the text, whilst in efferent reading the reader is primarily focused 

on what he or she will carry away as information from the text (Rosenblatt). To be able to 

categorize the material from the students more properly, a different set of ideas about reading 

modes, obtained from Tengberg (2011), is also presented and used in this essay. 
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1. Inledning 

Litteraturundervisningen på gymnasieskolan har traditionellt sett varit inriktad på litterära 

analyser eller fått tjäna som utgångspunkt för formalistiska övningar (Thavenius, 1999, s. 28). 

Thavenius beskriver hur svenskämnet under 18oo-talet var starkt influerad av nationalism, 

formalism och idealism (s. 23) medan undervisningen under första hälften av 1900-talet var 

mycket färdighetsinriktad (s. 45). Litteraturundervisningen har sedan dess början fått kritik för 

att vara alltför inriktad på kunskap om litteraturen; om författare och epoker, och det har här 

funnits en klyfta mellan eleverna och texten där texten är alltför avlägsen elevernas verklighet 

för att de ska kunna förstå den (s. 26).  

   När läsning av skönlitteratur på detta sätt är en praktisk aktivitet där vår uppmärksamhet är 

”främst inriktad på att välja ut och analytiskt abstrahera den information eller de idéer eller 

handlingsdirektiv som kommer att återstå sedan läsningen är avklarad” kallas det för en 

efferent läsning (Rosenblatt, 2002, s. 41). Motsatsen benämner Rosenblatt som en estetisk 

läsning, där fokus ligger på känslor, idéer och upplevelser av texten. Än idag råder oftast en 

efferent och instrumentell läsart i undervisningen, vilket även är en slutsats som Olin-Scheller 

(2006) drar av sin undersökning om litteraturundervisningen i gymnasiet (s. 226). Rosenblatt 

(2002) menar att det inte finns någon tvekan om att eleverna behöver få ta del av litteraturens 

tekniska sidor, men att dessa delar bör integreras med och förstärkas av sinnliga upplevelser 

och reaktioner (s. 55). Dessa båda delar bör samverka och stimulera varandra. 

 

1.1. Syfte 

I Christina Olin-Schellers (2006) undersökning om gymnasieelevers textvärldar konstateras 

att elever upplever att texterna i skolan inte har någon relevans för deras liv och att de inte får 

möjlighet att anknyta känslomässigt till texterna (s. 225). Enligt Olin-Scheller är därför den 

dominerande lässtrategin för elever i skolan efferent (s. 226).  Min tanke var att det skulle 

vara intressant att se vilken av dessa läsarter som eleverna själva väljer att använda sig av i 

skolan; den efferenta eller den estetiska? Då dessa begrepp är så övergripande kommer även 

ett annat, snävare läsartsbegrepp att presenteras och jag kommer att undersöka i vilken mån 

även dessa läsarter appliceras av informanterna i undersökningen. För att ta reda på detta 

genomfördes en undersökning som gick ut på att klargöra vad elever väljer att ta fasta på när 

de fritt får skriva om en novell de just läst. Min frågeställning för denna uppsats är därför:  

Vilken eller vilka läsarter tillämpas av en klass gymnasieelever i mötet med novellen Ett 

anspråkslöst förslag (Swift, 1729) i en skolkontext? 
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1.2. Litteratur och teori 

Denna uppsats tar som ovan nämnts grund i Rosenblatts (2002) begrepp kring en estetisk 

kontra en efferent läsart, som är beskrivna ovan. Uppsatsen baseras på ännu ett begrepp kring 

läsning som Rosenblatt tar upp. Rosenblatt menar att en text inte kan existera endast i sin 

formella form på pappret, den måste införlivas med hjälp av känslan från och upplevelsen av 

en unik läsare (s. 35). Eftersom en läsare dessutom alltid befinner sig i en för dagen unik 

situation blir varje läsupplevelse unik. 

 

Läsning har tidigare alltför ofta uppfattats som en interaktion, där den tryckta sidan inpräntar sin 

mening i läsarens medvetande eller läsaren drar fram den mening som finns inbäddad i texten. I 

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

Relationen mellan läsaren och tecknen på sidan försiggår i en spiralformad rörelse, där ena parten 

hela tiden påverkas av vad den andra har bidragit med (Rosenblatt, 2002, s. 36). 

 

Läsupplevelsen grundas alltså på både läsarens tidigare erfarenheter och på det som texten 

bidrar med och rör sig enligt Rosenblatt (2002) ständigt fram och tillbaka i något som hon 

kallar för transaktion (s.36). 

   Vidare grundar sig uppsatsen på Rosenblatts (2002) åsikter kring att den estetiska och den 

efferenta läsarten måste förenas, vilket även Persson (2007) tar upp. Persson beskriver hur 

läsarens spontana upplevelse av en text måste vara utgångspunkten men att läsaren sedan 

måste reflektera över läsningen och återvända till texten för en närläsning (s. 267). Enligt 

Persson måste den litterära texten ”genomlevas – och detta genomlevande skall bli föremål 

för reflexion och kritik.” (s. 266). Denna förening av Rosenblatts (2002) begrepp efferent och 

estetisk läsning har Persson valt att benämna kreativ läsning, vilket han definierar som 

”läsarens reflektioner över och problematiseringar av sin egen läsning – i dialog med andra. 

Det handlar om att utforska relationen mellan det naiva och det kritiska.” (s. 264). Genom den 

kreativa läsningen menar Persson att en utveckling kan ske av såväl tolkningsförmågan som 

den litterära repertoaren (s. 267).  

   Michael Tengberg (2011) har gjort en avhandling om litteratursamtal och litteraturreception 

i skolan och han fann dock Rosenblatts läsartsbegrepp knapphändiga. Tengberg menar att 

användandet av begreppen estetisk kontra efferent läsart hade inneburit att han inte kunnat 

behandla många av de intressanta aspekter han fann i sitt material, eftersom resultaten inte 

passade in under Rosenblatts beteckningar (s. 196). Han har därför valt att presentera sex egna 

kategorier av läsarter som är sprungna ur hans undersökning: Handlingsorienterade, 
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betydelseorienterade, värderingsorienterade, subjektsorienterade, intentionsorienterade och 

metakognitiva läsarter. Dessa begrepp kommer här att presenteras och användas i 

föreliggande undersökning. Läsarterna definieras enligt Tengberg som ett sätt att förhålla sig 

till eller att läsa en text, eller som samlade drag i en empirisk reception (s. 193, s. 196).  

   De handlingsorienterade läsarterna fokuserar på intrigen och sammanhanget i handlingen.  

Under denna kategori faller även förklaringar till karaktärernas handlingar samt avgörandet 

om händelserna är trovärdiga och verkliga eller ej (Tengberg, 2011, s. 197). Ett exempel på 

när denna läsart tillämpas är när eleverna svarar på frågan ”Vad handlar texten om” (s. 198). 

Ett annat är när eleverna läser mellan raderna eller använder karaktärernas handlingar för att 

analysera deras inre egenskaper (s. 200). I en handlingsorienterad läsart förutsätts att det finns 

en koherens i textens intrig och att denna, om den inte är uttalad, går att finna genom att 

läsaren drar egna slutsatser utifrån sina erfarenheter. En text återger enligt detta perspektiv ett 

realistiskt händelseförlopp, varför innehåll i texten förklaras eller avvisas med hänvisning till 

verkliga förhållanden (s. 204).   

   De betydelsebärande läsarterna riktar sig bort från textens intrig och mot att förstå 

handlingen i texten för något annat än det explicit uttryckta (Tengberg, 2011, s. 205). En 

betydelsebärande läsart kan vara att tolka handlingen på ett tematiskt plan, såsom att säga att 

en text exempelvis handlar om vänskap (s. 205). Det kan också vara så att en viss textpassage 

inte har någon funktion i intrigplanet, varför det kan vara av värde att se om utdraget möjligen 

har någon särskild betydelsefunktion på ett annat plan (s. 208).   

   De värderingsorienterade läsarterna behandlar en text genom att ge uttryck för vissa 

värdekriterier (Tengberg, 2011, s. 211). Dessa har Tengberg delat upp i två grupper: etisk och 

estetisk kritik. Den etiska kritiken handlar om hur läsaren tar sig an texten genom att kritisera 

karaktärernas handlingar eller texten som helhet, medan den estetiska kritiken riktar sig mot 

värderingar av språket, stilen och texten i sig. Tengberg fann i sin undersökning att eleverna 

inte var särskilt benägna att diskutera de etiska aspekterna i texten de hade läst, eller så fann 

de helt enkelt inga (s. 211).  

   I de subjektsorienterade läsarterna ligger fokus på läsaren. Dessa läsarter inriktar sig på 

läsarens personliga erfarenheter och igenkänning och de känslor som uppkommer under 

läsningen (Tengberg, 2011, s. 216). I Tengbergs undersökning var både lärare och elever 

mycket benägna att anta den subjektsorienterade läsarten, som då de sökte efter igenkänning i 

texten. Genom att försöka få eleverna att känna igen sig i texten kan de enligt Tengberg 

utveckla en förståelse för karaktärerna och deras handlingar (s. 217).  
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   De intentionsorienterade läsarterna innebär enligt Tengberg (2011) att ”läsaren förutsätter 

för det första att författaren har en intention med sin text och att den […] är möjlig att 

tillgodogöra sig för läsaren. […] [L]äsaren uppfattar det som angeläget eller relevant i något 

avseende att försöka förstå just författarens intention.” (s. 220). De intentionsorienterade 

läsarterna vänder sig bort från texten i sig och fokuserar istället på vad författaren hade för 

drivkrafter att skriva texten (s. 224). Exempelvis kan författaren ha så kallade framåtsyftande 

intentioner eller budskap med sin text men han eller hon kan också ha grundat sin text på 

erfarenheter från barndomen eller från tiden då texten skrevs. Denna bakgrundsorienterande 

förklaring till författarens intentioner är enligt Tengberg den vanligaste bland elever (s. 222). 

   Slutligen presenterar Tengberg (2011) de metakognitiva läsarterna som innebär att läsaren 

uppmärksammar sina egna tankar under läsningen. Dessa läsarter behandlar hur texten har 

påverkat läsarens tänkande men även hur läsaren reflekterar kring sitt eget deltagande i 

konstruktionen av texten (s. 224). Ett vanligt exempel på en metakognitiv läsart i Tengbergs 

undersökning var hur eleverna resonerar kring de inre bilder som dyker upp i huvudet under 

läsningens gång (s. 224). De inre bilderna är något som även Keene och Zimmermann (1997) 

behandlar och som förklaras närmare nedan.  

   Kathleen McCormick (1994) menar liksom Rosenblatt (2002) att läsaren och texten arbetar 

tillsammans och att de båda har unika repertoarer som bidrar till läsupplevelsen (s. 69). Såväl 

texten som läsaren besitter dessa repertoarer, som McCormick har delat in i allmän och 

litterär (s. 70). En läsares reaktion på en text beror enligt McCormick på hur dennes allmänna 

och litterära repertoar samverkar med texten repertoarer (s. 72). En texts allmänna repertoar 

består av dess uppfattningar kring aspekter som exempelvis moral, normer, erfarenheter, idéer 

och religion (s. 70). När man läser en text kommer man i kontakt med alla dessa uppfattningar 

och perspektiv som finns i texten, men läsaren har själv en allmän repertoar bestående av 

kulturellt betingade uppfattningar och erfarenheter av eller förväntningar på saker som moral, 

genus, kärlek eller politik (s. 79). Den litterära repertoaren hos en text är uppbyggd av dess 

form och de litterära konventioner som texten följer, såsom att en text vanligtvis har en intrig 

och karaktärer (McCormick, 1994, s. 81). Den litterära repertoaren hos en läsare består 

således av läsarens erfarenhet av och förväntningar på vad litteratur är och baseras på läsarens 

tidigare läsning (s. 84).  

   Ofta stämmer inte textens allmänna repertoar överens med läsarens, vilket gör att det kan 

uppstå svårigheter för exempelvis elever (McCormick, 1994). Dessa svårigheter uppstår ofta i 

mötet med äldre texter eftersom textens allmänna repertoar då ligger långt ifrån elevernas. 
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Även mellan läsarens och textens litterära repertoar kan problem uppstå om textens form inte 

motsvarar läsarens förväntningar (s. 87). Förutom de problem som kan uppstå då läsarens 

repertoarer inte alls stämmer överens med textens menar McCormick att det finns ett 

mellanläge som uppstår då det endast uppkommer en spänning mellan repertoarerna (s. 87). I 

sådana fall är läsaren införstådd med textens repertoar men håller inte med eller motsätter sig 

den. 

   Jag kommer även att grunda min analys av undersökningen på en lista som sammanställts 

av Keene och Zimmermann (1997), som tar upp ett flertal olika forskares syn på hur en 

erfaren läsare arbetar med en text (s. 42-43). Keene och Zimmermann hävdar att erfarna 

läsare är vana vid att fundera över sin läsning och använder sig av strategier för att ta sig 

igenom texten. De vet även när och varför de inte förstår. Vana läsare använder sig av 

förkunskaper, erfarenheter och sinnesintryck för att knyta an till texten men även för att dra 

slutsatser eller göra förutsägelser. Erfarna läsare försöker också att sammanfoga och 

återberätta innehållet genom att avgöra vilka teman som är viktiga och vad de inte behöver 

ödsla någon energi på. Detta avgör de genom att ställa frågor till texten, författaren eller sig 

själva. Slutligen använder sig vana läsare av strategier som att läsa om eller hoppa över då de 

stöter på problem för att kunna få ihop en helhetsbild av texten igen. 

   När läsare använder inre bilder och sinnesintryck kallar Keene och Zimmermann (1997) 

detta för tankemosaik (kapitel 7). Dessa bilder kan frammanas ur alla sinnen eller ur känslorna 

och de kommer alla från läsarens tidigare erfarenheter eller kunskap. Erfarna läsare kan 

använda dessa bilder för att komma ihåg detaljer i texten. Ju längre läsaren kommer i texten, 

desto mer måste bilderna ändras för att passa in med ny information eller en ny tolkning. 

Vana läsare ändrar också sina inre bilder efter att få höra om andras (s. 161). Enligt Keene och 

Zimmermann är en text lättare att komma ihåg ju mer detaljerade bilderna är (s. 150) och 

därför bör eleverna uppmanas att aktivt frammana inre bilder kopplade till känslor eller sinnen 

när de läser.  

   När erfarna läsare använder sina förkunskaper för att göra förutsägelser eller dra slutsatser 

kallas detta för att göra inferenser (Anderson & Pearson, 1984, refererad i Keene & 

Zimmermann, 1997, s. 43). Texten införlivas med det som kallas schema, som är relevanta 

tidigare erfarenheter och förkunskaper och blir en unik tolkning. Denna tolkning är inte 

nödvändigtvis uttryckt i texten, men det finns ledtrådar däri som en erfaren läsare medvetet 

prövar under läsningens gång. Att göra inferenser handlar alltså om att läsa mellan raderna. 

Detta arbetssätt hjälper eleverna att göra kopplingar till sina uppfattningar och att kritiskt 
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analysera texter varför Keene och Zimmermann menar att elever bör uppmuntras till att 

använda sig av inferenser (s. 182-183).  

   Duktiga läsare kommer enligt Keene och Zimmermann (1997) på frågor före, under och 

efter läsningen. Frågorna ställs för att läsaren försöker förstå innehållet i texten men även för 

att exempelvis fundera kring fortsättningen eller allmängiltiga frågor. Erfarna läsare förstår att 

det inte finns svar på allt och kan skilja på om det finns ett svar att hitta i texten eller om 

läsaren själv måste dra en slutsats genom att läsa mellan raderna eller använda sig av sin 

bakgrundskunskap (s. 139). Keene och Zimmermann menar att lärare ofta använder sig av 

frågor, men att man bör låta eleverna själva komma på frågor när de läser och sedan låta 

undervisningen utgå från dessa (s. 125). Frågor leder till andra frågor och till ett fortsatt 

sökande. Frågor kring en bok påminner dessutom läsaren om andra böcker. Om elever 

använder sig av sina egna frågor för att diskutera litteratur uppstår en engagerad, passionerad 

och upplevelseorienterad läsning (Keene & Zimmermann, s. 129).   

   Slutligen kommer föreliggande uppsats att ta del i Wolfgang Isers teori om textens tomma 

rum (1985). Tomma rum är enligt McCormick (1994) en del av en texts litterära repertoar (s. 

83). Enligt Iser (1985) skapar texten kontinuerligt en mängd bilder som följer på varandra och 

gör texten alltmer konkret för läsaren (s. 173). Emellan dessa bilder finns tomma rum som är 

osynliga sammansättningar av textens olika delar (Iser, 1978, s. 183). 

De tomma rummen lämnas att för läsaren antingen själv fylla eller på annat sätt göra sig av 

med. På detta sätt måste läsaren själv göra en tolkning och skapa en relation mellan de olika 

bilderna, något som är starkt avhängande på vilken textnivå det tomma rummet befinner sig 

(Iser, 1985, s. 174).  

 

1.3. Presentation av novellen 

Novellen som används i undersökningen heter Ett anspråkslöst förslag och är en satirisk 

artikel som publicerades anonymt av den irländske författaren och satirikern Jonathan Swift år 

1729. Satir visar bristerna i sätten att tro och leva och blev ett kännetecken för upplysningens 

texter, men det var inte helt riskfritt att skriva satir på den tiden (Algulin och Olsson, 1990, s. 

234). Swift var arrogant och stridslysten och kom lätt i konflikt med sina medmänniskor (s. 

239). Novellen publiceras som bilaga till denna uppsats, men i korta drag framförs i novellen 

ett förslag om att slakta fattiga människors barn till mat för de rika för att rädda Irlands 

ekonomi. Texten är ett känt verk som enligt Danielsson och Siljeholm (2003) skrevs i syfte att 

få engelsmännen att förändra Irlandspolitiken, vilket inte skedde trots att novellen väckte stor 
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uppmärksamhet (s. 127). Fokalisatorn i novellen framställer sig enligt Algulin och Olsson 

(1990, s. 235) som människoälskande och framför det ironiska förslaget med en sådan 

konsekvens att novellen enligt mig får en argumenterande uppbyggnad.    

   Redan från början fann jag att Swifts (1729) Ett anspråkslöst förslag var en passande text att 

använda i undersökningen, eftersom den har en stark och intressant argumentation och är 

väldigt kontroversiell om den läses bokstavligt. Den var därför ett utmärkt val, eftersom jag 

ville att eleverna skulle uppröras av den och vilja uttrycka sig om texten och skriva mycket. 

Det var även ett önskemål att det skulle vara en äldre text, för att kunna se om det uppstod 

några problem mellan läsarens och textens repertoarer (McCormick, 1994). 

 

2. Metod och tillvägagångssätt 

2.1. Presentation av informanterna 

För att få reda på vilken typ av läsart som eleverna själva väljer att prioritera i en skolkontext 

valde jag att låta en gymnasieklass skriva fritt kring Jonathan Swifts novell Ett anspråkslöst 

förslag (1729). Elevgruppen som ingick i undersökningen var en klass med arton elever som 

går i andra årskursen på ett studieförberedande program på en gymnasieskola i södra Sverige. 

Fyra pojkar och fjorton flickor deltog i undersökningen. För denna undersökning krävdes en 

klass som inte hade stött på denna novell tidigare och denna klass valdes dels av denna 

anledning, men även för att den hade ett större antal elever än alternativen och dessutom låg 

på en medelnivå prestations- och resultatmässigt. Det sistnämnda spelade i denna 

undersökning roll då jag ville se hur många som kunde se satiren i novellen.  

   Läraren beskrev klassen som en sammanhållen och positiv grupp som var öppna inför det 

mesta; en uppfattning som jag kom att dela med henne. När uppgiften presenterades verkade 

eleverna både samarbetsvilliga och förväntansfulla, men även lite nervösa, vilket kan bero på 

att jag informerade dem om att det var av största vikt för mig att de gjorde sitt bästa. I sin 

undervisning i svenska har de enligt läraren fått ta del av exempelvis grammatikkunskaper, 

meningsbyggnad och uppsatsskrivning, men de har även läst romaner och fått lära sig om 

motiv och litteraturhistoria, bland annat genom ett Shakespearetema. I följande uppsats har 

jag valt att ge eleverna fingerade namn för att läsaren lättare ska kunna följa med i texten.  
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2.2. Presentation av läraren 

I samband med elevundersökningen genomfördes även en intervju med den lärare som 

undervisade undersökningsklassen i svenska. Lärarintervjun genomfördes för att få en 

bakgrund till vilken litteraturundervisning som eleverna har fått ta del av tidigare och för att 

på så vis kunna se vilka influenser som läraren har försett eleverna med. Den kvinnliga 

läraren är inte lots för denna klass, men då hon förutom svenska även undervisar dem i 

kulturhistoria och flera av dem i Historia B känner hon dem väl. I fjorton år har 

intervjupersonen arbetat som lärare och enligt henne själv råder en tillgiven och öppet 

gemytlig relation mellan henne och eleverna, vilket inte minst kännetecknas av lärarens egen 

positiva beskrivning av klassen. Läraren i intervjun förespråkar att man ska använda sig av 

litteratur som man verkligen brinner för och tror att detta kan smitta av sig på eleverna. 

Hennes litteraturpreferenser är texter som handlar om de eviga frågorna och värdena i livet. I 

denna uppsats kommer läraren att benämnas med namnet Annika. 

 

2.3. Genomförande 

Davidson och Patel (1991) har skrivit en handbok i hur man genomför en undersökning och 

de menar att det är viktigt att personerna som deltar i en undersökning motiveras och får klart 

för sig att deras bidrag är betydelsefullt, eftersom de på ett eller annat sätt har blivit utvalda av 

någon annan (s. 62). Därför fick eleverna information om denna uppsats så att de såg nyttan 

med att delta. Undersökningen gick till så att eleverna inledningsvis blev informerade om att 

de skulle få ta del av en novell som de sedan skulle skriva om och sedan behandlades några 

svåra ord som ingick i novellen i helklass på tavlan. De ord som togs upp var: anspråkslöst, 

allmosor, fädernesland, ingalunda, inskränka, plägsed, förslå, vådor, papister, solitt och 

arrendator.  

   Därefter lästes novellen Ett anspråkslöst förslag (Swift, 1729) högt för dem av mig, medan 

de följde med i texten. Novellen var lång, men eleverna föreföll tålmodiga och artiga och 

fortsatte att lyssna eller i vilket fall avhöll sig från att protestera. Till slut lämnades de fria att 

skriva ungefär en sida om novellen på det vis de själva ville. Deras huvudinstruktion var ”Om 

du fick skriva vad och hur du ville om den här novellen, vad skulle du skriva då?”. Många 

elever kände sig frustrerade av denna brist på instruktioner. De ville gärna veta om de skulle 

skriva om handlingen eller om vad de tyckte eller om något helt annat och någon ville veta 

om det som stod i novellen var på riktigt. Min tanke var att se vad eleverna tyckte var viktigt 

att ta fasta på när man läser, vilket fick mig att spontant uttrycka: ”Vad tror du är viktigt och 
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hur tror du att du lär dig? Använd allt ni hittills lärt er i skolan.” En grundidé i denna 

undersökning var dock att eleverna själva skulle välja vad de skulle skriva, varför deras frågor 

sedan ignorerades och instruktionerna upprepades. Efter några omgångars ifrågasättande var 

eleverna ivriga att visa sig arbetsvilliga och duktiga och skrev under tystnad.  

   Vid samma tillfälle som elevundersökningen genomfördes en intervju med svenskläraren. 

Den avsatta tiden för intervjun var knapp, men samtalet kunde fortgå under ungefär trettio 

minuter. Till hjälp för minnet fördes anteckningar och en bandspelare användes för att spela in 

intervjun. Läraren var positiv till att hjälpa till men hennes svar tenderade att avvika något 

från intervjufrågorna.  

 

2.4. Tillvägagångssätt 

När man arbetar med andras texter eller med en intervju är det enligt Davidson och Patel 

(1991) ett exempel på en kvalitativ bearbetning (s. 100). Målet med detta är att hitta mönster, 

teman och kategorier i det insamlade materialet (s. 101). Efter att ha genomfört 

undersökningen och läst igenom alla svar gjordes en sammanställning i form av en lista över 

vad eleverna tog upp i sina texter om novellen. Denna kategorisering var resultatet av en 

tolkning som jag själv gjorde och där jag utgick från mönster som jag kunde urskilja i 

elevtexterna. Enligt Lendahls Rosendahl (1998) finns det ingen speciell metodik för att tolka 

företeelser: ”Forskaren är subjekt i forskningsprocessen och med den positionen är forskarens 

självförståelse central.” (s. 55). Vid varje kategori som nedtecknats gjordes en bock för varje 

elev som behandlade detta i sin elevtext och även elevens kön noterades. Utefter denna 

sammanställning kunde man urskilja vad eleverna var mer eller mindre benägna att skriva om 

och denna kategorisering var ett passande sätt att presentera resultaten, vilka slutligen 

sorterades in under Tengbergs (2011) olika läsartsbegrepp. Därefter närlästes varje elevtext 

för att tydligare kunna framställa deras unika drag. 

   I denna undersökning fanns inget fast frågemönster, utan eleverna fick fritt uttrycka sig 

kring novellen. Det fanns alltså en stor öppenhet och en möjlighet för informanterna att skriva 

om precis det som de ansåg var relevant. Detta kallar Davidson och Patel (1991) för en låg 

grad av strukturering, eftersom det inte finns några fasta svarsalternativ (s. 61). Intervjun med 

läraren förväntades vara av högre strukturering där man kunde förutsäga vilka alternativa svar 

som läraren kunde tänkas ge. Dock kom intervjun att få en lägre struktureringsgrad, eftersom 

läraren tog sig friheten att utvidga svaren i oväntade riktningar. Davidson och Patel 

presenterar även begreppet standardisering, där en hög sådan innebär att de frågor som ställs 
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är samma och ställs i samma ordning till alla personer i undersökningen (s. 61). Eftersom det 

endast fanns en intervjuperson går det inte att fastställa graden av standardisering i intervjun. 

Inte heller går detta att göra i elevundersökningen, eftersom eleverna inte förväntades svara på 

några direkta frågor.  

 

3. Resultat, analys och tolkning 

3.1. Elevundersökning 

Efter att ha gjort en sammanställning av texterna syntes tydligt att det gick att urskilja vissa 

kategorier i fråga om vad eleverna valde att behandla. Dessa återkommande mönster och 

exempel sorterades sedan in och kommer som ovan nämnts att presenteras enligt den teori 

kring läsarter av Tengberg (2011) som presenterades i inledningen. En kategori kom att lämpa 

sig för ytterligare en typ av läsarter som Tengberg inte har presenterat men som jag valt att 

införa och kalla för ifrågasättande läsarter. 

 

Handlingsorienterade läsarter 

Två tredjedelar av eleverna gjorde på något sätt kopplingar mellan texten och dagens 

samhälle. Enligt Tengberg (2011) räknas jämförelser som eleverna gör med verkligheten eller 

världen utanför texten till de handlingsorienterade läsarterna (s. 203). Anna och Annie ägnar 

en större del av sina texter åt att lufta sina tankar kring huruvida vi skulle vara desperata nog 

att låta novellens lösning på Irlands fattigdom bli aktuell i Sverige eller i världen idag. Minna 

i sin tur påpekar hur olika människor kan komma att tolka novellen de fått läsa: ”Alla ser nog 

olika på den här texten och dess innehåll och hur man ser på det beror på hur man blivit 

uppfostrad” (Minna). Hon ger här ett exempel på att människor har olika allmänna 

repertoarer (McCormick, 1994, s. 79). Varje läsares unika situation påverkar precis som 

Minna säger innehållet i texten och hur den uppfattas. Hon förklarar sin och sina 

klasskamraters oförståelse med att de inte har rätt bakgrund för att förstå och talar därmed om 

en missmatchning mellan deras och textens allmänna repertoar (McCormick).  

   Exemplen som eleverna tar upp framställer på olika sätt hur olikt, eller hur likt, det samhälle 

som beskrivs i texten är vårt eget. Några skriver att de kommer att tänka på hur orättvis 

världen är idag; att det bara blir värre och att människor är själviska: ”[Det är] ännu ett bevis 

på hur sjuka, motbjudande och fruktansvärt grymma vi människor kan vara” (Rickard). Att 

människor skulle äta sina barn för att överleva själva bör man enligt Wilma själv inse ”om 

man inte är i djup förnekelse” (Wilma), men det finns även exempel på elever som beskriver 
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hur de är säkra på att inget av detta skulle kunna hända idag, eftersom vi nu är klokare: 

”Troligheten i att något sådant här skulle hända i Irland idag är omöjlig. Vi är klokare nu. Att 

det skulle kunna hända i Afrika? Knappast. Resten av världen hade ingripit.” (Annie). 

Världen skulle enligt dessa elever inte tillåta att detta sker. Vi ser här ett exempel på att 

eleverna försvarar sin samtid mot kritik. Enligt Lars-Göran Malmgren (1985) finns ett 

skyddsmönster hos dessa elever som är ganska vanligt och som hjälper läsaren att skydda sig 

från konflikter i texten som väcker obehag (s. 190). Konflikterna är enligt Malmgren ett hot 

mot läsarens sinnesfrid och för att överleva måste vi skydda oss mot dessa obehagliga 

förvecklingar. Vi stöter bort det som utmanar och tar till oss det som bejakar harmonin. Elever 

som har detta skyddsmönster resonerar så att människor som har sociala problem har sig 

själva att skylla.  

   Det fanns två elever i undersökningen som ifrågasatte sin egen förståelse av novellen och 

uttryckte tvivel kring om det verkligen var barnkött det handlade om (Erika, Peter) och även 

dessa är exempel på hur människan skyddar sig från disharmoni, obehag och det som inte 

stämmer överens med våra tidigare erfarenheter (Malmgren, 1985, s. 190). Dessa elever stöter 

bort det som är främmande för dem till en sådan grad att de inte ens tror på sig själva och sin 

egen tolkning. En flicka är Malmgrens resonemang i spåren då hon förklarar hur innehållet i 

novellen var så olikt hennes eget tankesätt att hon inte kunde förstå eller sätta sig in i 

situationen (Minna). Att äta barnkött är alltså så otroligt långt borta från dessa elevers 

erfarenhetsvärld att de inte begriper. Som Minna själv skriver: ”man ville inte förstå det” (Min 

kurs.). 

   En av flickorna, Pernilla, beskriver utförligt hur hennes tankar vandrade då novellen lästes 

upp och hur hon kom att koppla novellen och det hon lärde sig av den till andra historiska 

kunskaper hon fått ta del av i undervisningen i engelska. För Pernilla handlar texten om hur 

”stört det landet var på den tiden” (Pernilla). Wilma beskriver också hur hon kom att tänka på 

något då hon läste novellen men i hennes fall var det Hitler och hur han övertalade människor 

på samma sätt som berättaren gör. Enligt Wilmas associationer är texten ett exempel på hur 

mycket farligt man kan åstadkomma med hjälp av ord. Dessa båda flickor gör inferenser vid 

läsningen av Swifts novell (Keene & Zimmermann, 1997, kapitel 8). Båda associerar till 

tidigare kunskaper när de läser och använder dessa kunskaper för att skapa mening och ett 

syfte med texten. Associationerna hjälper flickorna att bilda en helhet av det de läser och 

därmed skapar de sig en bättre förståelse. Någon som exempelvis inte varit med på de 

engelsklektioner som Pernilla kopplar texten till har dock inte exakt samma erfarenheter eller 
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förkunskaper som henne och kan därför inte göra samma inferens. Keene och Zimmermann 

(1997) poängterar att varje människas erfarenhet är unik och därför bidrar varje läsares 

inferenser till en unik, egen tolkning (s. 168).  

   Tengberg (2011) menar att till de handlingsorienterade läsarterna hör även de exempel då 

eleverna försöker ge sannolika förklaringar till karaktärernas handlingar (s. 197). I den grupp 

elever bland informanterna som försöker analysera novellens berättare och tillika 

huvudperson finns, förutom de som endast beskriver honom med neutrala ord som ”bestämd” 

eller ”oklar”, två grupper: de som förkastar honom och de som försöker försvara honom. De 

som är emot honom skriver att de inte kan förstå hur han tänkte, särskilt eftersom han själv 

har en dotter. De anser honom psykiskt sjuk och kan inte förstå hans tankebanor: ”Jag hade 

svårt att sätta mig in i hur personen tänkte. Eftersom den är så olik mitt tankesätt och hur jag 

blivit uppfostrad” (Minna). Den andra gruppen, som består av en flicka och en pojke, menar 

att personen som skrivit förslaget egentligen är godhjärtad och vill nationens bästa, och att 

detta var den enda utvägen han verkligen kunde se. Flickan, Hanna, tycker att han med sitt 

förslag ville få människor att se hur orättvis världen är och att det var intressant att veta vad 

huvudpersonen tänkte, även om hon inte heller kan förstå honom. Hanna tror att ”Han kanske 

vill bara hjälpa dem med sitt förslag”.  

   Ytterligare en tjej ansåg att mannen i fråga borde söka hjälp för sina brutala åsikter men 

skriver även att hon uppfattar honom som en väldigt intelligent man: ”Däremot tycker jag att 

denne man låter ganska intelligent, om det bara hade varit om annat än barn! Han kunde ha 

använt sin förmåga att ’se utanför ramarna’ i annat än barn som mat” (Frida). Detta får hon 

medhåll till av två klasskamrater, som menar att förslaget är så bra framlagt att det verkar 

logiskt. Idén presenteras som den bästa någonsin, utan invändningar, med både detaljer och 

för- och nackdelar.  

   Enligt McCormick (1994) är det inte så enkelt som att bara läsa i texten hur en karaktär är 

och hur läsaren ska uppfatta honom. Detta kan förklara att informanterna uttryckte sig så olika 

om berättaren och att några försökte anstränga sig för att sympatisera med honom medan 

några förkastade honom helt. McCormick menar att en läsares uppfattning om en karaktär i en 

litterär text beror på läsarens allmänna repertoar (s. 80), vilket i detta fall skulle kunna 

exemplifieras av elevernas tidigare erfarenheter av psykisk sjukdom, svält eller satir. 

   Huvuddraget i de handlingsorienterade läsarterna är ju självklart att elever försöker förstå 

sig på intrigen och händelserna i en text (Tengberg, 2011, s. 197). För att förklara sig eller 

befästa sina tankar har de flesta även i denna undersökning på något sätt berättat kort om 
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novellens handling, men huvuddelen av eleverna begränsade detta till att innefatta endast en 

liten del av sin elevtext. En av pojkarna, Simon, valde dock att skriva nästan enbart om 

handlingsförloppet. Den handlingsorienterade läsarten behandlar även hur läsaren uttrycker 

sig om händelsernas grad av trovärdighet (Tengberg, s. 197). Vid en första anblick verkar det 

nästan som att eleverna i undersökningsgruppen inte reflekterade över att det förslag som 

framförs i texten kanske inte var allvarligt menat. Efter en ytterligare granskning framgår 

dock att många av eleverna åtminstone uttrycker vissa tankar om huruvida texten är trovärdig 

eller ej.  

 

Värderingsorienterade läsarter 

De flesta av eleverna i undersökningen beskrev på något sätt de språkliga aspekterna i 

novellen. Tengberg (2011) räknar värderingar av texten, exempelvis av språk och stil, till de 

värderingsorienterade läsarterna (s. 211). Dessa omdömen är enligt honom estetisk kritik av 

texten. Av de informanter som uttalade sig om språket framgår det att den ålderdomliga 

formen inte är något problem för dem. Några yttrar dock att det fanns ord i texten som de inte 

förstod; ett problem som de uttryckte redan hade lösts eftersom de fick hjälp av den 

genomgång av svåra ord som föregick novellen. Eleverna tyckte dock att Swift gav exempel 

på ett så pass tydligt språk och sådana klara meningar att de lätt kunde tillgodogöra sig de 

främmande orden. En elev tyckte till och med att språket verkade nästan osannolikt nutida. 

Något som förvånade mig var att flera elever på sitt eget sätt beskrev att texten hade en 

argumenterande uppbyggnad. Min förutfattade mening var att detta skulle undgå eleverna. 

Denna strukturella, efferenta aspekt av litteraturen var dock viktig för dem, eftersom de tyckte 

att denna form fick texten att verka övertygande och övertalande. De har här använt sig av 

sina känslor av att ha blivit övertygade och förklarat dessa med textens form, precis så som 

Rosenblatt förespråkar (2002, s. 55).  

   Ett par av eleverna, Sanna och Matilda, valde också att uttala sig om hur motsägelsefull 

novellens titel var. Vid genomgången av de lite svårare orden vid lektionens början reagerade 

jag på att ingen av eleverna verkade ha en aning om vad ordet anspråkslöst betydde. 

Händelsevis kan de ha varit en aning reserverade till en början, men deras ansikten framstod 

tydligt undrande. Möjligen var det denna nyvunna kunskap om ordet som gjorde att ett par av 

informanterna senare lade märkte till rubriken och valde att skriva om det motsägelsefulla i 

denna. Sanna menar att förslaget inte alls var särskilt blygsamt eller ödmjukt: ”Rubriken ’ett 

anspråkslöst förslag’, säger ju just att förslaget är anspråkslöst. Alltså obetydligt, litet och inte 



Evelina Larsson, 881214-2449  16 
C-uppsats  2012-01-30 
Handledare: Birgitta Svensson 
 

så ’speciellt’. […] Enligt mig är ätande av barn, som om de vore grisar, inte särskilt 

anspråkslöst” (Sanna). Matilda skriver istället att det inte var oansenligt utan tvärtom utförligt 

förklarat: ”Rubriken till texten känns som att den inte heller riktigt passar till texten, då 

förslaget som ges om tiggare inte är så värst anspråkslöst, utan ganska stort och väl förklarat” 

(Matilda). Trots att de båda berättade om sina nyvunna kunskaper kring ordets betydelse och 

menade att förslaget inte alls var anspråkslöst missar de båda den egentliga motsägelsen. 

Novellens titel är tydligt ironisk, just därför att förslaget inte alls är anspråkslöst, men ingen 

av eleverna i undersökningen ger uttryck för att till fullo har förstått att novellen är en politisk 

satir.  

   Av detta kan vi dra slutsatsen att det förutom att det i skolan såväl som hemma bör finnas en 

estetisk, upplevelseorienterad läsart faktiskt är viktigt att eleverna även lär sig att reagera på 

litteraturens formella och analytiska delar. Rosenblatt (2002) menar att ”Vi ska vara medvetna 

om behovet av att skärpa studentens reaktioner på det litterära verkets sinnliga, tekniska och 

formella aspekter. Men vi får inte glömma att dessa aspekter smälter samman med – 

förstärker och förstärks av – reaktionerna på de element i verket som uppfyller läsarens behov 

av psykologisk tillfredsställelse och social insikt (s. 55). Om eleverna aldrig får använda sig 

av en efferent läsart finns risken att viktig information går dem förbi senare i livet, vilket talar 

för ett fortsatt tillämpande av en blandning av de båda läsarterna i skolan.  

   Flera av informanterna uttrycker i sina texter ofta en frustration över att de inte förstår 

texten eller hur dess delar hänger ihop och bildar sammanhang. Två flickor tycker att det är 

svårt att finna en röd tråd och att det är lätt att tappa bort sig (Pernilla, Karin). Karin uttrycker 

att den var svår att koppla till och Minna ansåg som ovan nämnts att man inte förstod för att 

man inte ville förstå. Erika och Peter ifrågasatte hela konceptet och sin egen tolkningsförmåga 

och frågade sig om det verkligen kunde vara så att novellen handlade om barnkött: ”Den här 

killen som har gjort novellen är lite oklar och jag börjar tro att han pratar om små barn som 

ska få så mycket mat som möjligt och därefter ätas. Förhoppningsvis så handlar det om 

grisar… eller?” (Peter). Eleverna som ovan hävdade att den ålderdomliga formen inte var ett 

problem för dem och att de förstod bra ändå kan nu ifrågasättas eftersom de motsäger sig 

själva när de uttrycker att det är svårt att hitta en röd tråd eller att de lätt tappar bort sig. 

   Den tjej som uttryckte att texten var svår att koppla till (Karin) kan ha en bra anledning till 

att inte ha förstått texten fullt ut. Keene och Zimmermann (1997) menar nämligen att det är 

nödvändigt att kunna relatera till en text och att duktiga läsare ofta använder dessa kunskaper 

för att förstå vad i texten som är viktigt (s. 104).  Att eleverna inte förstår texten kan enligt 
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McCormick (1994) bero på en missmatchning mellan elevernas och textens allmänna 

repertoarer (s. 87). Informanternas allmänna repertoarer saknar förkunskap om svält och 

framförallt finns det inte i deras världsbild att ens överväga att äta en annan människa och än 

mindre ett barn. I textens allmänna repertoar tas detta för självklart och de båda parterna kan 

därför inte mötas.  

   Det var också tydligt att eleverna visade ett stort engagemang för att en text skulle lära dem 

mer om andra personer och tider, då dessa aspekter var något många av dem valde att 

beskriva. Matilda till och med uttryckte att hon kände att texten saknade mening eller var 

oviktig eftersom hon inte lärde sig särskilt mycket om andra tider, och hon ägnade merparten 

av sin text till att tala om den tid texten utspelar sig i. Även detta kan ses tillhöra den 

värderingsorienterade läsarten, eftersom en större förståelse för andra personer och tider 

kräver ett etiskt perspektiv (Tengberg, 2011). Den etiska kritiken som Tengberg tar upp kan 

fokusera på exempelvis karaktärers handlingar eller på texten i sin helhet (s. 211). Karin 

uttrycker vackert att vi i denna text får möjlighet att lyssna till någon annans mening för att 

lära oss att alla inte behöver tycka samma sak och flera menar att de lär sig om 1700-talets 

fattigdom, matbrist, desperata lösningar och syn på kannibalism. Två av pojkarna, Peter och 

Robin, utmärker sig bland elevtexterna då de gör försök att analysera förhållandena i Irland 

under denna tid. En av dem försöker till och med att sätta in novellen i en litteraturhistorisk 

epok. 

  

Subjektsorienterade läsarter 

De subjektsorienterade läsarterna handlar om läsarens emotionella responser och personliga 

erfarenheter (Tengberg, 2011, s. 216). Tankar kring moralen i novellen kommer förutom 

frågor ofta till stånd i form av känslouttryck från informanterna och däribland kan tre grader 

av känslouttryck påträffas. För det första har tre informanter sakligt uttryckt hur de känt sig 

när de läste texten, där man påträffar orden ”läskigt”, ”chockad” och ”häpnad” (Amina, 

Hanna, Robin). Därefter återfinns två elever som yttrar spontana känslouttryck som ”Det är 

helt absurt” och ”Hur taskigt är inte det” (Frida, Pernilla). Dessa två elevers känslor 

genomsyrar deras texter. Dessa känslouttryck är exempel på de inre bilder som Keene och 

Zimmermann beskriver (1997, kapitel 7). Genom att koppla läsupplevelsen till intensiva 

förnimmelser av äckel, chock, smärtan av att bli skjuten eller inre bilder av ett spädbarn på ett 

bord med ett äpple i munnen kommer eleverna bättre ihåg texten och fördjupar sin förståelse 

(s. 16).  
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   I den högsta änden av skalan ser vi dock Rickards text, som väckt så starka känslor att hela 

elevtexten fokuseras på det äckel den väckt. Intressant är här att notera att denna text är 

skriven av en av pojkarna. Enligt McCormick (1994) är Rickards text ett exempel på det som 

hon valt att kalla för spänning mellan läsarens och textens repertoarer (s. 87). Rickard och 

flera andra har inte haft några problem med att uppfatta hur texten framställer den sociala 

situationen vid en historisk tid, om än informationen var felaktig, men de håller inte med. De 

tycker att detta agerande är fel. 

   De huvudsakliga inslagen i informanternas texter består av personliga kommentarer, förslag, 

åsikter eller reaktioner.  Nästan alla elevtexterna har en privat ton och innehåller ungdomarnas 

personliga erfarenheter och upplevelser, vilket tyder på att de antagit en subjektsorienterad 

läsart (Tengberg, 2011, s. 216). Eleverna skapar igenkänning i eller avskärmar sig från texten 

genom kommentarer som ”Inte för att jag skulle äta ett barn, för att det vore kannibalism” 

(Hanna), ”Jag anser att ätande av oskyldiga barn endast är hemskt, motbjudande och brutala 

mord” (Sanna) och ”Har någon skaffat barn så ska man förhoppningsvis behålla det. Man 

hinner ju fästa sig vid ett barn under ett års tid” (Frida). Enligt Tengberg (2011) kan den 

igenkänning som införlivas genom denna läsart vara ett sätt för eleverna att få en starkare 

förståelse för karaktärerna och deras handlingar (s. 217). 

 

Intentionsorienterade läsarter 

Att eleverna även uttrycker stor frustration över att de inte förstår meningen med texten talar 

även det för att de faktiskt inte förstod språket så bra som de själva ansåg. Eleverna gör sitt 

yttersta för att hitta en mening med texten, eftersom de förutsätter att författaren faktiskt har 

en intention med texten. Här ser vi ett exempel på hur eleverna antar en intentionsorienterad 

läsart (Tengberg, 2011, s. 220). Lyckas eleverna inte med uppdraget att hitta författarens 

intention så bestämmer de därför helt enkelt en mening själva, som Peter gör när han skriver 

att novellen väl ändå måste ha handlat om grisar och inte människobarn.  

   Tre elever skriver pliktskyldigt en sammanfattning av sensmoralen i texten, men de skiljer 

sig åt. Deras förslag går ut på att lösningar kan vara både goda och onda och Simon menar att 

människan måste ursäktas för att göra allt för att överleva, ”med desperata tider kommer 

desperata lösningar”, medan Isabella anser att människan är alltför självisk. Det är som sagt 

viktigt för dem att texten faktiskt har en mening, vilket kan avläsas ur Erikas elevtext som 

uttrycker att hon inte hängt med alls i den konstiga texten och säger att hon ”inte riktigt 

förstod meningen med den här novellen” (Erika, min kurs.).  
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   Många av eleverna kan inte förstå sig på texten, eftersom de tror att berättaren menar allvar. 

McCormick (1994) beskriver att det kan uppstå problem om exempelvis en läsare tror att allt 

det som hon eller han läser är verkligt och på riktigt. Detta antagande är en del av läsarens 

litterära repertoar (kapitel 3). Om det i textens litterära repertoar då ingår att innehållet i 

texten inte alls måste vara verkligt kan alltså ingen sammanstrålning mellan läsaren och texten 

ske och en missmatchning uppstår (s. 87). Enligt Iser (1985) är det en aning godtroget, men 

vanligt, att anse att texter alltid avbildar verkligheten, eftersom de egentligen är en reaktion på 

verkligheten av läsaren själv (s. 171). Iser menar vidare att en text inte beskriver objekten i 

sig, utan reaktioner på dessa och avbildar därför inte världen utan erbjuder insikter i denna. 

Därför måste läsaren avväga texten mot sina egna erfarenheter och då antingen motsäger 

texten allt som läsaren vet eller så stämmer den överens med läsarens tidigare erfarenheter. 

Här uppkommer alltså en obestämdhet som för eleverna i denna undersökning är ett så stort 

motstånd att den inte går att relatera till för eleverna kända fenomen, vilket innebär att den 

litterära verkligheten framstår som ett konkurrerande alternativ till den verkliga (s. 172). På så 

sätt kan eleverna få en mer objektiv syn på sin egen verklighet. 

   Enligt Isers (1985) vidare resonemang uppstår som tidigare presenterats tomma rum på de 

platser där de litterära bilderna krockar (s. 174). Läsaren måste alltså själv fylla dessa rum 

med mening utifrån textens ledtrådar och sina egna förkunskaper, vilket är det som Peter gör 

när han säger att texten måste handla om grisar. Att Peter skriver att han nu nästan börjar tro 

att texten handlar om barn tyder på att han försöker anpassa sina inre bilder till ny information 

som han fått under läsningens gång; bilder som säger honom att det inte kan röra sig om grisar 

(Keene & Zimmermann, 199, s. 161).  

 

Betydelseorienterade läsarter 

De betydelseorienterade läsarterna påminner om de intentionsorienterade på så sätt att läsaren 

försöker se ett slags mening med texten. Betydelsebärande läsarter pekar dock mer mot att det 

går att urskilja en tematik i texten eller att delar av en text går att se som tecken för något 

annat än de egentliga orden. De olika partierna i novellen betyder något och står alltså som 

uttryck för något annat än texten själv (Tengberg, 2011, s. 205). Som exempel skulle kunna 

nämnas att Swifts (1729) novell är en politisk satir och att den handlar om överhetens 

utnyttjande av de fattiga, vilket har gått över huvudet på samtliga elever i undersökningen.  

   Eleverna ignorerar dock inte helt att försöka se en handling på ett djupare plan: ”om 

[novellen] skulle vara verklig, vart är i så fall världen på väg och hur långt är vi beredda att 
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gå? Hur självisk är människan? Jag tror att det är dessa tankar som texten är menad att väcka 

hos oss” (Isabella). Förutom att Isabella antar en intentionsorienterad läsart med orden är 

menad så följer hon också en betydelseorienterad läsart när hon ger förslag på textens 

egentliga, djupare handling. Hanna är inne på en liknande tematik så hon skriver att ”Världen 

är inte rättvis med tanke på hur vi lever idag”. Wilma beskriver med hjälp av sina 

associationer till Hitler en tematik som handlar om hur en läsare måste passa sig för ordens 

makt. Motsatsen, en helt saklig tolkning, finns dock också representerad i elevtexterna. 

Rickard ser inte någon djupare mening i novellen än den som står på pappret: ”jag hoppas att 

det är fler än jag som inser att de tänker äta barn!”.  

 

Metakognitiva läsarter 

Vissa elever hade uppfattat uppgiften på ett annat sätt och istället för att beskriva novellen 

skrivit om sin läsning ur ett metaperspektiv eller blandat dessa former. Detta kan bero på en 

viss otydlighet i instruktionerna. Dessa elever skrev på ett konkret sätt om vad de trodde och 

tyckte var viktigt i fråga om läsning, vilket hamnar under de metakognitiva läsarterna, som 

handlar om att man reflekterar över läsningen i sig och hur den påverkar läsaren (Tengberg, 

2011, s. 224). Det fanns dock en spridning bland elevernas förslag. Ett par elever menar att 

det viktigaste med läsning är att lära sig grammatik och det svenska språket (Simon, Amina). 

Att läsning ger ett större ordförråd och bättre formuleringsförmåga får de medhåll för av en 

tredje elev (Karin), men denne menar även att läsning är viktig för att kunna lära sig förstå 

andra människor, som i sin tur är något som Lisa håller med om. Slutligen framför Annie att 

det man får ut av läsning är historiska kunskaper.  

   Av dessa elevers texter kan vi utläsa att de flesta när de reflekterar över sin egen läsning 

förespråkar en efferent läsart (Rosenblatt, 2002). De besvarar frågan vad de får ut av 

läsningen och fokuserar då på formella och analytiska aspekter. De skriver om vad de lär sig 

och ingen av dem nämner att en bok eller text bör ge dem en emotionell upplevelse. Om man 

väljer att istället använda sig av Tengbergs (2011) läsartsbegrepp kan vi konstatera att 

eleverna anser att det är viktigt att tänka kring språket i texten och att reagera på andra 

människors handlingar, vilket tillhör den värderingsorienterade läsarten. Det går bara att 

spekulera i om deras åsikter skulle se annorlunda ut i en situation som inte utspelade sig i en 

skolkontext. 
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Ifrågasättande läsarter 

Den frånvarande moralen är enligt dem den viktigaste frågan, men även andra frågor kommer 

till uttryck på flera olika sätt bland informanterna. Många använder sig enligt Keene och 

Zimmermanns (1997) tankar av frågor för att försöka förstå författarens syfte eller den värld 

novellen utspelar sig i. När Frida, Rickard, Isabella och Hanna försöker analysera berättaren 

enligt ovan gör de detta delvis med hjälp av att ställa frågor som ”Vem kommer på idén med 

att äta spädbarn” (Rickard) eller ”skulle han kunna tänka sig att äta [sina egna barn]?” 

(Isabella). Man skulle även kunna hävda att dessa uttryck bör tillhöra en subjektsorienterad 

läsart (Tengberg, 2011), då eleverna delar med sig av sina personliga åsikter. De 

subjektsorienterade läsarterna är dock mer inriktade på igenkänning och kopplingar till egna 

erfarenheter och känslor (s. 216-217), medan ovan nämnda frågor inriktar sig mer på 

karaktären än på läsaren.  

   Matilda och Sanna väljer att rikta sina frågor mot hur det var på den tiden då novellen 

utspelar sig såsom ”Kanske var kannibalism inte lika ovanligt, fruktansvärt och groteskt på 

1700-talet som det är idag?” (Sanna) för att lära sig mer om denna tid. En tredje grupp flickor; 

Isabella, Anna och Wilma, använder sig av frågorna för att ställa allmängiltiga, retoriska 

frågor om människovärde, såsom ”om jag var döende, hade jag kunnat äta mitt barn?” 

(Wilma). När elever ställer egna frågor till en text leder detta enligt Keene och Zimmermann 

(1997) till en upplevelseorienterad, estetisk läsning (s. 129). Alla de elever som ställde frågor i 

sina elevtexter har alltså berörts av novellen och vill veta mer om texten, om karaktärerna, om 

sig själva och om omvärlden och har därmed påverkats på ett känslomässigt sätt. 

 

3.2. Lärarintervju 

Enligt kursplanen för svenskämnet är en anledning till att man ska läsa skönlitteratur att den 

kan hjälpa till att utveckla en större förståelse för andra människor (Skolverket, 2000). Efter 

intervjun med läraren Annika kunde det konstateras att detta var något som hon försökte 

sträva mot att hennes elever skulle tillägna sig i litteraturundervisningen, men att det enligt 

henne inte var säkert att så skulle ske. Hon får i denna åsikt medhåll av Persson (2007), som 

menar att skönlitteratur naturligtvis kan ha den effekten, men att det är heller inte helt säkert 

att texterna får eleverna att känna medmänsklighet automatiskt (s. 38). Dock ansåg Annika att 

eleverna förmodligen indirekt tillgodogjorde sig ett bättre språk genom läsningen. Först och 

främst måste ungdomarna förstå språket i texten, sedan försöka se den ur ett större perspektiv 

som varför den är utvald av läraren och vad den har att säga till varje unik individ.  
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   På frågan om det är viktigt att eleverna känner igen sig i det de läser svarar läraren i 

undersökningen att det inte är nödvändigt att eleverna kan känna igen sig i litteraturen, även 

om det är bra om de gör det. Enligt henne kan det ibland vara omöjligt, eftersom det precis 

som Minna uttrycker beror på hur man blivit uppfostrad eller snarare när och var: ”De kan 

inte känna igen sig särskilt mycket i upplysningsfilosofernas kamp för det fria ordet och så, 

för det är självklart för dem” (Bilaga Lärarintervju). Eleverna kan enligt Annika relatera till de 

små sakerna, men inte till karaktärernas hela öde eller de omständigheter som råder i dessa 

världar. Att eleverna inte kan sätta sig in i karaktärernas öden kan bero på en missmatchning 

mellan läsarens och textens allmänna repertoar (McCormick, 1994, kapitel 3). Textens värld 

ser inte ut som deras egen och de kan därför inte förstå den.  

   När Annika får frågan om hur de vanligtvis arbetar med noveller och vad hon vill att 

eleverna ska få ut av läsningen uttrycker Annika att det har blivit svårare att variera 

redovisningssätten av litteratur, då det finns stor risk att eleverna plagierar om de gör arbeten 

hemma. Det mesta görs därför i skolan, men ibland får de arbeta med att förstå språket och 

svåra ord hemma innan de slutligen diskuterar exempelvis novellen tillsammans i klassen. Då 

samtalas oftast om teman kring handling och sådant som har relevans för den moderna 

människan: ”om hur man ser på vad det nu är texten handlar om, att man skiljs från nån man 

älskar, att man saknar nån som är död, att man längtar efter någon” (Bilaga Lärarintervju). 

   Om Annika själv hade använt sig av Ett anspråkslöst förslag (Swift, 1729) i undervisningen 

hade hon pratat mycket om författaren och hans tid och bakgrund. Hon hade ställt frågor till 

klassen som exempelvis ”vad är det för kritik och vilka riktar sig kritiken mot?” (Bilaga 

Lärarintervju). Frågor är enligt Keene och Zimmermann (1997) ett bra sätt för elever att 

inrikta sig på det väsentliga i en text, men då är det viktigt att det istället är eleverna själva 

som ställer frågorna och inte läraren. Att läraren ställer frågor till eleverna är dock viktigt för 

att de ska bli medvetna om att de själva ställer spontana frågor under läsningen så att de ska 

kunna uttrycka dessa själva (s. 129). Kvinnosyn och satir hade tagits upp av Annika, liksom 

ordkunskap. Vidare hade hon satt in texten i ett historiskt perspektiv hellre än att inrikta sig på 

detaljer. Mycket tid hade enligt henne även lagts på att förklara litteraturens kraft och 

ställning på den här tiden och att skönlitteratur hade ett politiskt värde på den tiden. 

   Enligt Rosenblatt (2002) tycker de flesta modersmålslärare att huvudmålet för 

litteraturundervisningen är att eleverna ska få njuta av skönlitteratur (s. 64). Man skulle av 

detta uttalande kunna dra slutsatsen att de föredrar den estetiska läsarten framför den 

efferenta. Om eleven ska kunna njuta av litteratur menar Rosenblatt att det är en stor fördel 
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om läraren själv värdesätter den litterära upplevelsen (s. 64), vilket stämmer överens med den 

intervjuade lärarens uppfattning, som anser att det är viktigt att läraren väljer böcker som hon 

eller han själv tycker om, eftersom hon tror att detta smittar av sig på eleverna. Annika tror 

även att de böcker som hon väljer ut är de enda som eleverna möjligtvis läser. Enligt henne 

läser de inte böcker alls på fritiden, eftersom de prioriterar andra saker, men i de fall de 

faktiskt gör det tror hon att de läser upplevelseorienterat. 

   För att försöka få reda på vilken läsart som råder i Annikas klassrum fick hon frågan om hur 

viktigt det är att eleverna får en känslomässig upplevelse eller om de måste tycka att böckerna 

som läses i klassrummet är roliga eller intressanta. Annika menar att eleverna kan tycka även 

tyngre böcker är intressanta om de ser att läraren tycker det och att de kan få en 

känsloupplevelse utan att det behöver betyda att de kan förstå det karaktärerna går igenom: 

”man kan inte relatera till henne men man kan ändå bli gripen av ett öde” (Bilaga 

Lärarintervju). Enligt Annika får eleverna möjlighet att bli berörda av texten om läraren 

berättar om den historiska bakgrunden. Annika försöker själv välja böcker till sin klass som 

behandlar de eviga tankarna; texter som har något att säga om och till människor, såsom Den 

förlorade sonen eller Romeo och Julia. McCormick (1994) menar att det är mycket vanligt att 

elever tillfrågas att urskilja de eviga sanningarna och uttrycker kritik mot detta (s. 78). Hon 

menar att texter på detta sätt tas ifrån sitt historiska värde och sin historiska kontext och 

föreslår att elever istället ska få möjlighet att noga studera texten och på så sätt upptäcka att de 

universella frågorna snarare är historiskt och kulturellt bundna än produkter av något som 

förts vidare genom tiderna (s. 78).  Om elever tillåts koncentrera sig på historiska skillnader i 

stället för de eviga värdena tror McCormick att eleverna kan få insikt i svunna tiders 

ideologier och en insikt i motsättningarna i sitt eget samhälle (s. 77). 

   Många lärare håller dock enligt Rosenblatt (2002) fast vid en rutinartad undervisning och 

därför väljer hon att presentera en bättre undervisningsväg. Rosenblatt menar att eleverna 

först och främst bör få reagera på sitt eget sätt på litteraturen och inte prackas på en bestämd 

mening, men att detta inte innebär att läraren ska undvika att försöka delge eleverna en kritisk 

syn (s. 65). Rosenblatt anser att en känsloreaktion på ett litterärt verk är nödvändigt, men inte 

tillräckligt. Med hjälp av känslan kan hindren för lärande elimineras och läsaren kan lära sig 

de mer efferent delarna av litteraturläsningen såsom kritiskt omdöme, etik och litterär insikt 

(s. 71).  

   Detta är en syn som Rosenblatt delar med den intervjuade läraren i undersökningen, då hon 

låter eleverna få framföra sina åsikter öppet i klassen, men heller inte skulle dra sig för att 
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sedan göra eleverna uppmärksamma på exempelvis kritik och kvinnosyn.  Vid en diskussion 

är även formen för den litterära reaktionen öppen, något som även det förespråkas av 

Rosenblatt (s. 65), men det som talar emot att Annika alltid använder en fri uppgiftsform när 

litteratur ska behandlas är att eleverna i undersökningen uppehåller sig en del vid novellens 

handling. Särskilt en av eleverna, Simon, ägnar sin text åt att under rubriken handling 

ingående beskriva innehållet i novellen. Möjligen använder sig läraren av en mer formmässigt 

upplagd uppgiftstyp då eleverna lämnar in skriftliga arbeten än då de diskuterar i klassen.  

   På frågan vad läraren trodde att eleverna hade skrivit om i min undersökning svarade hon att 

hon trodde att alla inte skulle förstå att det var satir. Hon förmodade även att många skulle bli 

chockade och skriva om hur barbariska irländarna var och gå vidare med att skriva om 

människosyn. Efter att ha studerat deras texter kan ingen annan slutsats dras än att Annika 

känner sina elever ganska väl. 

 

4. Diskussion 

4.1. Metoddiskussion 

Då endast en enda klass har fått möjlighet att ta del av novellen och skriva en reaktion på den 

så kan kvalitén på resultatet av undersökningen självklart ifrågasättas. En hel rad faktorer 

påverkar de elevtexter som jag har analyserat, såsom kön, föräldrars bakgrund och 

klassrumsklimat. Mitt intryck vid undersökningssituationen var att de flesta i klassen tycker 

att skolämnet svenska är viktigt och att de försöker upprätthålla den goda kamratskap som 

klassen är känd för, vilket jag tror kan ha varit bidragande faktorer till att eleverna var så 

villiga att samarbeta. Något annat som kan ha medverkat till att informanterna gav relativt 

utförliga svar var att jag själv medverkande vid genomförandet. Genom att ha presenterat mig 

och framfört den vikt som deras texter skulle komma att ha för min uppsats samt skapat ett 

första gott intryck på eleverna anser jag att de var mer benägna att anstränga sig än om jag 

inte hade varit närvarande.  

   När det gäller den teori som används i denna undersökning var tanken först att utgå endast 

från Rosenblatts (2002) begrepp kring en estetisk och en efferent läsart. Det stod dock snabbt 

klart att dessa begrepp, precis på samma sätt som Tengberg (2011) ansåg att de var för 

övergripande, inte räckte till för att beskriva och kategorisera alla de intressanta idéer som 

behandlades i elevtexterna. Jag valde därför att introducera även Tengbergs läsartsbegrepp för 

att få en fördjupad bild av vad eleverna fann intressant i läsningen av novellen. På samma sätt 
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som det är för generellt att använda sig av endast två läsartsbegrepp i resultat- och analysdelen 

är det naturligtvis alltför snävt att definiera elevernas läsning utefter endast enstaka av 

Tengbergs läsarter, varför jag valt att i diskussionen vara mer övergripande. 

   Att vissa elever hade skrivit metakognitiva texter om sitt eget lärande kan förklaras med att 

jag stressades vid elevernas frågor och utvecklade instruktionerna mer än vad som var tänkt. 

När jag utan vidare eftertanke uttryckte ”Använd allt ni hittills lärt er i skolan” var det menat 

att få eleverna att tänka på just precis allt, från första klass när de satt i läshörnan och 

samtalade om bilder och handling vidare till diskussioner om känslor i högstadiets 

ungdomsböcker till gymnasiets grammatiklektioner. De elever som lyssnade mest till just 

denna instruktion gjorde dock främst inferenser till en efferent (Rosenblatt, 2002) analys av 

novellen, inriktad på språk, historia och kunnande om andra människor. Detta kan vara en 

effekt av lärarens åsikter kring hur litteratur bör behandlas.     

 

4.2. Resultat-, analys- och tolkningsdiskussion 

Om vi skulle göra ett försök att sammanföra Tengbergs läsarter med Rosenblatts (2002) skulle 

man kunna hävda att de handlingsorienterade, betydelseorienterade, värderingsorienterade, 

intentionsorienterade och metakognitiva läsarterna (Tengberg, 2011) skulle kunna föras in 

under efferenta läsarter (Rosenblatt, 2002). De värderingsorienterade läsarterna (Tengberg, 

2011) kan dock även antas under de estetiska (Rosenblatt, 2002) då det gäller exempelvis 

etisk kritik som relaterar till karaktärers – och då även läsarens – känslor. Under den estetiska 

läsarten skulle även de subjektsorienterade läsarterna (Tengberg, 2011) höra hemma. De 

ifrågasättande läsarternas (Tengberg) tillhörighet beror däremot på vad frågan koncentrerar 

sig på och till vem den är riktad. Exempelvis kan det vara en del av den estetiska läsarten 

(Rosenblatt, 2002) då läsaren ställer frågor om eller direkt till en karaktär i texten som skapar 

känslor eller en emotionell beröring, medan en ifrågasättande läsart (Tengberg, 2011) istället 

kan ses vara efferent (Rosenblatt, 2002) om läsaren ställer frågor om handlingen. Därmed kan 

vi sluta oss till att begreppen ändå är relativt oförenliga.  

   Samtliga av Tengbergs (2011) läsartsbegrepp finns representerade i elevtexterna, varför det 

blir problematiskt att se om någon läsart är överrepresenterad. Om vi istället väljer att 

använda oss av Rosenblatts (2002) något bredare begrepp fanns det när denna uppsats skulle 

påbörjas en utgångspunkt i ett personligt antagande om att elever, när de får välja själva, 

berättar om litteratur på ett estetiskt snarare än på ett efferent, analytiskt sätt. Detta antagande 

har fått ställas åt sidan i den bemärkelsen att många elever valde att skriva om språket, om 
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vikten av förståelse för en annan tid eller person och om kopplingar till dagens samhälle. 

Dessa områden är snarare efferenta än estetiska. En anledning till detta kan vara att de fick 

instruktioner som löd ”använd allt ni hittills har lärt er i skolan”, vilket kan ha fått eleverna 

tänka på det sätt som lämpar sig i en skolkontext. Att elevers läsning kan styras och påverkas 

av en skolkontext är något som även Molloy (2011) uttrycker (s. 19). Enligt henne finns det i 

skolan dolda läsarter och olika strategier för läsning eller skrivning som ofta är 

underförstådda. Eleverna i denna undersökning kan alltså automatiskt ha ställt in sig på att 

skriva en skolinriktad text istället för att välja helt själva så som de blev ombedda.  

   Den estetiska, upplevelseorienterade läsarten (Rosenblatt, 2002) är dock allt annat än 

frånvarande. Det tydligaste inslaget i texterna är de personliga kommentarer, reaktioner och 

åsikter som eleverna för fram. Eleverna skriver om läsupplevelsen när de exempelvis 

uttrycker att de inte förstår, när de undrar om texten är sann eller uttrycker de starka känslor 

de fick vid uppläsningen. Dessa drag hos elevtexterna kan förklaras med att novellen som 

användes är väldigt starkt engagerande och kontroversiell, vilket som nämnts tidigare är 

anledningen till att den valdes. Många elever blandar både den estetiska och den efferenta 

läsarten och uppnår det som Persson (2007) kallar för den kreativa läsarten. De använder sig 

av den starka sinnesupplevelsen och vill på grund av denna analysera och finna en mening 

med texten och dess betydelse i samtiden.  

   Att så många av de olika typerna av läsarter är representerade kan vara ett resultat av att 

novellen som användes är från år 1729. Detta var antagligen en bidragande faktor till att 

eleverna uttalade sig om språkets förståelighet eller om hur världen såg ut då jämfört med 

idag. Textens datering påverkade även hur eleverna reagerade på karaktärer och händelser, 

eftersom novellens allmänna repertoar inte stämde överens med elevernas (McCormick, 

1994, s. 87). Även de litterära repertoarerna (McCormick) för text och läsare skiljde sig åt, 

vilket fick eleverna att anta att texten skildrade verkligheten. Eleverna tolkade därmed 

novellen bokstavligt och uppfattade inte den satiriska tonen, vilket naturligtvis är olyckligt. I 

detta avseende lät alltså eleverna enbart känslorna och en estetisk läsart styra (Rosenblatt, 

2002). Utan känslor att koppla sina tankar till kan enligt mig och enligt de teorier som här har 

presenterats ingen kunskap införlivas eller bevaras särskilt länge, men utan närläsning och 

analys riskerar man å andra sidan bevisligen att viktiga aspekter går eleverna förbi. 

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att det precis som Rosenblatt förespråkar är 

viktigt att både en estetisk och en efferent läsart är närvarande i klassrummet (s. 55) och att 
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det är lärarens skyldighet att låta eleverna utveckla en kritisk hållning till de texter de läser (s. 

65). 
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Bilaga 

Intervju med läraren Annika 

Vad har eleverna gjort tidigare i svenskan med dig? Vad har de haft för arbetsområden? 

Det är ju jättemycket olika saker förstås. A-kursen är ju grammatik en del, därför att många 

kan ju inte särskilt mycket grammatik när de kommer hit. Och vanlig, hederlig 

meningsbyggnad och sånt där som… traggel. Och sen så vet du ju själv från du läste här att vi 

börjar ju med en del litteraturhistoria redan på A-kursen nu, vilket ju blir mindre nu när nya 

gymnasieskolan. Så att de har ju gjort litteraturhistoriska moment, till och med renässansen. 

Och sen har de läst en fyra olika romaner i ettan och hållit tal och... ja, det har varit mycket 

sånt. Och nu under hösten så började vi... får se här… började vi, har vi faktiskt hållit på med 

ett ganska långt Shakespeare-tema, eftersom vi inte hann med renässansen i våras. Och då har 

vi fördjupat oss och sett ganska mycket filmatiseringar, och sen har vi ju analyserat då 

kvinnoroller och… hämndmotiv och... ja, du vet, lite såna klassiska motiv. Och sen har de 

också faktiskt läst Romeo och Julia. Och så har vi, har de fått jobba med en uppsats nu ett 

antal veckor kring... godhet och ondska, lite med utgångspunkt av sommarens händelser och 

sådär, lite inspirerat av det då. Det är vad vi har gjort hittills i, på B-kursen. 

Alltså har ni jobbat med… noveller såhär innan och hur brukar ni göra då?  

Nja alltså, inte noveller som nåt särskilt tema, utan däremot som en del i litteraturkursen då. 

Eh, romanutdrag är det ju oftast och sådär, och dikter och så. 

Ja, de har mött kortare texter? 

Ja, det har de gjort. 

Ja, och hur brukar ni göra då? Om de får en såhär kortare text... att läsa själv eller 

tillsammans, eller hur brukar ni göra då? 

Ja, det är lite olika. Ibland så får de brottas med texten hemma först. Eh, det kan vara varierat 

resultat. För en del går det jättebra, för en del går det inte alls. Ibland får de sitta och knepa 

och knåpa på lektionerna och man kan använda ordböcker och synonymböcker och brottas 

med språket och så. Ganska mycket bygger på diskussion. Det är inte så vanligt för min del 

med skriftliga inlämningar för alla uppgifter därför det är så otroligt mycket rättningsstoff 

ändå. Så mycket är baserat på samtal kring… 

Vad samtalar ni om då? 

Då samtalar man om allt möjligt som har med textens relevans för den moderna människan, 

om hur man ser på vad det nu är texten handlar om, att man skiljs från nån man älskar, att 

man saknar nån som är död, att man längtar efter någon och så försöker man och bryta ner det 

så att det blir enkelt och tillgängligt. Och ganska mycket handlar ju idag, och det tror jag vi är 

ganska eniga om oavsett ämne när man pratar med andra, lärare i andra ämnen, att eleverna 
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har ju en minskad språklig förståelse. Så det är ju ett ganska utbrett språkligt behov att man 

ofta behöver lägga lektionstid på att språkligt förklara vad läromedlet säger.  

Hur tror du att man lär sig genom läsning, vad tror du att man får ut genom det? Varför är 

det bra att läsa? 

Är det bra att läsa? Haha, alltså man vill ju gärna intala sig, som det så fint heter, att man blir 

en liksom bättre människa; att läsande människor är bättre människor liksom för att de kan 

relatera till andra människoöden och se nånting utanför sin egen nära erfarenhet, eller så. Och 

det kan man väl önska en sexton-sjuttonåring som lever ett ganska begränsat liv och liksom 

sätter sig själva i centrum och har lite svårt med omvärldsperspektiv och så. Men jag är inte 

helt säker på att läsningen alltid har den effekten, för att jag menar, mycket böcker kan de ju 

alltså avfärda för att de är ”konstiga” eller för att ”Jag tyckte inte den var rolig” och… jamen, 

du vet själv, och då kan man ju inte säga att de har lärt sig särskilt mycket. Däremot kan man 

väl hoppas att man liksom sådär indirekt faktiskt tillgodogör sig ett bättre språk. Det får man 

väl ändå hoppas, att man möter text, man möter en mer skönlitterär stil. Och en del elever kan 

ju bli förtjusta i språket för att det är vackert eller så... uttrycksfullt på nåt sätt. Men det 

handlar ju så väldigt mycket om mognad, huruvida man faktiskt kan ta texten till sig. Och har 

man inte den mognaden så tycker man ju bara att texter är kul eller konstiga eller knäppa eller 

svåra, och då kan man ju tyvärr inte säga att det gör så mycket.  

Är det viktigt att eleverna känner igen sig i det de läser? Och hur viktig är själva 

upplevelsen? 

Eh, det är en väldigt bra fråga, tycker jag, en ganska svår fråga. Känna igen sig… ja… det 

kanske kan vara bra. Men jag tycker inte att det är nödvändigt. För jag tycker att det finns en 

himla massa situationer som de inte kan relatera till. De kan inte känna igen sig i… Flickan 

med svavelstickorna. Det är omöjligt för dem att göra det, men berättelsen är ju stark och bra 

och viktig ändå. De kan inte känna igen sig särskilt mycket i upplysningsfilosofernas kamp 

för det fria ordet och så, för det är självklart för dem. Jag tycker det är liksom... en lite knepig 

fråga. Däremot kan man ju nå fram… man kan ju läsa Sapfo, Gudars like, och tala om hur det 

känns att vara förälskad, att det känns i kroppen, att det är en fysisk upplevelse. Ja, men det 

kan man ju relatera till då, men jag tycker inte att det är nödvändigt för att texten ska 

beröras… beröra dem, nej, det tycker jag inte.  

Så du tycker inte att… man måste inte få en känslomässig upplevelse, det kan vara befogat 

att använda texten ändå? 

Man kan få en känslomässig upplevelse tror jag. Man kan läsa Tjechov Att få sova om den 

lilla tjänsteflickan som bara ska passa barn och tvätta hela tiden och aldrig får sova. Men man 

kanske inte känner igen sig i hennes öde, för man har aldrig varit utsatt för barnarbete själv 

och man är ganska som svensk tonåring ganska bortklemad och äter gott och sover gott och 

arbetar inte så mycket och så, så att man kan inte relatera till henne men man kan ändå bli 

gripen av ett öde, även om man inte... så jag tycker inte att det är någon motsägelse i det, utan 

jag tror absolut att de kan… Jag menar de kan ju läsa… de kan ju läsa om Antigone till 



Evelina Larsson, 881214-2449  32 
C-uppsats  2012-01-30 
Handledare: Birgitta Svensson 
 

exempel som vi har i deras litteraturbok nu, den här grekiska tragedin. Och den handlar ju om 

en syster som döms till döden för att hon försöker begrava sin bror. Och det kan ju inte de 

fatta överhuvudtaget. Men de kan ju ändå, när man sätter in det i sitt historiska sammanhang, 

vad det innebar för en grek att inte bli begravd på rätt sätt och dödsriket och alla de här 

tankarna och vad det innebar för en kvinna att trotsa en kung och så, så kan de ju ändå bli 

berörda av det. Men de kan inte känna igen sig.  

Men man kanske kan lära sig att känna igen sig, mer vad man skulle göra utan... liksom 

undervisning eller vad man ska säga? I och med att du förklarar hur det var på den tiden? 

Ja, men jag tror fortfarande inte att de känner igen sig, per definition. För de har aldrig 

upplevt något sånt. Men de kan ju förstå det. Och där kommer ju liksom det där med 

litteraturen i ett historiskt sammanhang in också, som jag tycker är viktig. Att man inte bara 

dumpar en text i knät på nån. Utan att man sätter in den liksom i sin historiska kontext så att 

man förstår. Och det är ju sånt som man gör när man pratar om den här texten du hade idag. 

Om du hade följt upp den sen så hade du ju gjort det, och då blir den ju begriplig på ett helt 

annat sätt, och varför satir, och vad fyller det för funktion och censur och sånt där.  

Tror du att elever läser annorlunda på fritiden än i skolan? 

Jag vet inte om de läser alls! Nu är jag jättepessimistisk. Jag tror inte att det är särskilt många 

som läser. Det finns i en sån här klass, som ändå är studieförberedande och de vill gå vidare 

och de är ju läskunniga de allra flesta, ja, det är de ju såklart alla, men det finns ju en del som 

är svagare såklart. Men jag tror inte att de upplever att de har tid och har de tid så ägnar de sig 

absolut åt helt andra aktiviteter. Och det är ju lätt att räkna ut att de hellre avsätter två timmar 

på facebook än två timmar i en bok. Så att, nej, jag upplever det som att de är väldigt 

främmande för det. Det finns kanske en i den här klassen som kommer ibland bärande på en 

bok och säger att ”nu läser jag…” och ”det här tycker jag är kul” och sådär. Ja, kanske två.  

Men om de då läser en bok eller något annat, läser de då bara för upplevelsen eller tror du 

att de går ner och kolar teman och lär sig känna igen… 

Nej, det tror jag inte. Och det gjorde inte jag heller när jag var sjutton, utan jag tror att, man 

läser ju, jag menar, du refererade ju till Twilight-böckerna där och man läser det för att det är 

häftigt med liksom romantiken och den där ridderligheten och det. Att man… det är en 

upplevelse och det är någonting fjärran den egna tillvaron som är ofta ganska grå och stressig 

så. 

Att drömma sig bort? 

Att drömma sig bort, ja, absolut.  

Skulle du säga att ni i denna klassen fokuserar mer på mening, på innehållet och på 

känslan? Eller fokuserar ni mer på det här med tema, olika symboler kanske och mer på 

det språkliga? Liksom, vad är viktigast där, vad är balansen? 
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Alltså, prioritet ett är att man måste förstå texten. Alltså: Vad handlar den om? Kanske också 

att diskutera: Varför är den med i läroboken? Varför tycker man att den här texten är viktig… 

för en tonåring på 2000-talet? Och då kommer man ju in på det här, kan man relatera till den, 

säger den mig nånting? Och då gör den kanske inte det initialt, men när man har tragglat den 

sådär så förstår de ju att de på nåt sätt kan knyta den till egen erfarenhet. Språket… ja, 

definitivt. Alltså, den här typen av texter som Swift måste ju språkligt förklaras, man måste 

tröska. Stiernhielm är ju rena skräckexemplet på det att man måste ju förklara nästan varje 

ord. Men det är ju också viktigt, att bredda ordförrådet och fördjupa det och nyansera sig och 

sådär. Men jag tror att, att det blir ganska mycket av en personlig upplevelse. För det är ju 

mycket av vad man förmedlar själv också, att det här engagerar mig, läraren, på grund av, jag 

berörs av detta, jag tycker att det här är viktigt och sådär. Men det behöver ju inte utesluta att 

man också kan tala i termer av motiv och så, men det är inte, det är inte prioritet ett. Det 

tycker jag nog inte. Kanske mer när man läser olika texter som man ställer mot varandra att 

man liksom kan fundera över: Finns det några gemensamma motiv? Finns det något som de 

här författarna brottas med som är viktigt, sådär moralfrågor, eller religiösa motiv eller så. 

Men inte just det här så mycket litterär terminologi och såhär på B-kursen. Nej, kanske lite 

mer i Svenska C då i så fall. 

Vad trodde du att eleverna skulle skriva idag? 

Ja, det var en jättebra fråga. Ja, det beror ju lite på om de har fokuserat på att skriva rent ur 

hjärtat vad de tänker och associerar kring liksom när de hör texten, eller om de har hakat upp 

sig lite mer på de här formella frågorna. Men om de diskuterar texten så är jag inte säker på 

att alla förstår att det är en satir. Det är ju en vaken tjej, och hon har ju MVG också. Det är 

hon som säger: ”Är detta på allvar?”. För att de flesta förutsätter ju att det är det. För att de… 

de kan inte så mycket heller om 1700-talet och Dublin och så. De kan mycket väl liksom  

inbilla sig att man gjorde, att man åt barn där då. Så att jag skulle nog kunna tänka mig att… 

nu kanske de blev lite ledda av hennes fråga då, men att annars tror jag att många hade 

förfasat sig gruvligen över hur barbariska irländarna var. För han är ju så allvarlig i tonen, det 

är ju inte så mycket som avslöjar att han driver med det han skriver. För hur ska man kunna 

veta det? För han är så rationell också när han skriver och han har räknat ut det på minsta lilla 

cent där och kalkyrerat och haft sig. Så att jag tror att de blir chockade över det. Och sen 

kanske de skriver lite om liksom människosyn och syn på barnet och att barnet inte hade 

något värde och sådär. Sen vet jag inte riktigt vad de skriver i övrigt, hur de har tolkat andra 

frågor och så. Däremot kan man ju, det jag själv tänkte på när det gällde den här frågan om 

redovisningar och så, jag vet inte om det var så du menade riktigt, men, redovisningssätten 

tycker jag har blivit väldigt begränsade av plagiatrisken. Och det tycker jag hämmar mig 

jättemycket, jag skulle jättegärna vilja att det satt och skrev och plitade och tänkte hemma på 

kammarn i lugn och ro, fria från facebook och annat skit. Men eftersom man stjäl så mycket 

idag och jag är så himla less på det, och uppgiven inför det, så har allt fler redovisningar blivit 

ganska… ja, lite fantasilösa. Så, frågor, romanen, ta med dig romanen, här har du fem frågor. 

Lektionen: du svarar på frågorna. Det är liksom en eftergift åt det.  

Om du hade använt den här novellen, vad hade du velat ta upp då, vad tycker du är viktigt? 
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Jag hade diskuterat det här med satir. Och jag hade talat ganska mycket då först om 

upplysningen och Swifts roll där som präst och att han blev landsförvisad. Och att man levde i 

en tid där man inte kunde uttala samhällelig kritik, utan att få på pälsen och hamna i fästning 

och, i hans fall då, bli landsförvisad. Och liksom att man funderar lite kring hur finurlig den 

här texten är då, liksom vad är det för kritik och vilka riktar sig kritiken mot? När han talar 

om de här engelsmännen som uppskattar en läckerbit kött då. Och han talar om kvinnor 

liksom som avelsdjur och vad säger det om kvinnosynen och... Ja, den typen av frågor tror jag 

vi hade kommit in mycket på. Och så hade vi, och så hade jag nog gjort som du att jag hade 

kommenterat ord som jag tycker att de ska kunna och sen hade jag naturligtvis också jämfört 

med nazisterna då när de pratade om att man ska göra handskar av barnskinn och sånt. Det är 

ju en ganska tacksam koppling, eftersom det ju faktiskt skedde. Och så hade jag nog pratat lite 

om att Sverige var… ja, inte först med yttrandefrihetslagen men i alla fall näst efter England. 

1766 så får ju vi faktiskt en lag som innebär att vi får skriva vad vi vill. Och sen tar ju den 

elaka rackarn Gustav den III bort den då igen. Men under några decennier där så har vi ju 

yttrandefrihet i det här landet och vi är ett av de första länderna som inför det. Så att man 

liksom sätter in texten i det perspektivet, ja, det hade jag tyckt var viktigt. Snarare kanske än 

att gå in på varje detalj av vad han ska göra och liksom sifferberäkningar på det och sånt. Och 

man kan ju också tänka sig att man kan fundera över… alltså hur man lever alltså i andra 

länder, ofria diktaturer idag, alltså hur kan man uttrycka kritik, hur kan man använda 

litteraturen, för att. Ja, men det här, det är nog ganska bra. Nu kom jag på något bra här. Jag 

tycker ju, du var ju inne på det här att de också läser litteraturen lite för underhållningen, att 

man dras med av att det är häftigt eller skräck eller romantik eller så. Men att man faktiskt 

tänker på att det inte är så många decennier tillbaka så hade ju faktiskt skönlitteraturen en 

politisk roll. Att skönlitteraturen var liksom ett inlägg i en samhällsdebatt. När Strindberg 

skriver så är inte det bara för att roa. Det är ju också för att säga någonting om arbetarklassen 

och deras villkor och kvinnan och vad han tycker om dem och realisterna på samma sätt 

naturligtvis och journalisterna ska skildra och bla, bla, bla. Och att man får det perspektivet, 

för det tror jag är väldigt främmande för dem. Jag tror inte alls att de upplever liksom skön 

litteratur, jamen det är bara sådär liksom sådär ligga i myssoffan och äta praliner. Och här har 

man ju då en person som mästerligt hanterar satirens roll och han gör ju det med risk för 

straff. Han vet ju det att det kommer surt efter. Men han lyckas ändå få fram en väldigt skarp 

samhällskritik. Och så kan man ju referera till Salman Rushdie och Satansverserna och han ju 

faktiskt sen den kom ut då på 80-talet har ju levt på hemlig adress och i skydd av polis. Och 

ständigt, byter ständigt bostäder och så. Han kan ju alltså inte leva som en fri man, därför att 

man har skickat ut en fatwa över honom eftersom han har skrivit så kränkande då om islam 

tycker… tycker imamerna. Och det tycker jag är rätt spännande att litteraturen kan vara så 

brännande i vissa kulturer. Eller till exempel, vad heter han nu, turken här som fick 

nobelpriset… inte Amos Oz, va? Amos Oz är väl han från Jerusalem… utan den här mannen 

som bor i Istanbul och fick nobelpriset här för några år sen. Och han har ju också sagt det att 

han, han lever ju inte … alltså turk, turkarna, Turkiet applåderar ju inte hans nobelpris. Därför 

att han skildrar ju också ett, ett samhälle med bevakning och förtryck och så. Ja, så att det tror 

jag att jag hade tryckt ganska mycket på faktiskt. För då blir det liksom lite sådär att ”Jaha! 
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Nämen, nu fattar jag!” liksom att den här texten har ett värde. ”Nu kan jag förstå lite grann att, 

att man läser den såhär 250, nästan 300 år senare.”  

Tycker du det finns vissa texter som man bör ha gått igenom under liksom 

gymnasieutbildningen och varför i så fall just vissa författare?   

Nja, det skulle jag nog inte vilja säga. För det är ju liksom så olika, beroende på vad läraren 

tycker är viktigt och betydelsefullt och… du vet såhär viktiga nedslag i litteraturen och sådär. 

Jag kan ju liksom, jag kan ju liksom älska att hålla på med Shakespeare liksom för att jag 

tycker att hans texter är så bra och jag tycker att de är så bra filmade och liksom man kan 

använda filmen då. Men det är säkert många kollegor som säger att ”Åh, det är en gammal 

tråk-putt” och ”Han känns helt förlegad” och ”Nej”. Jag skulle kunna tänka mig att använda 

mer om bibliska texter för att de formar vår moralsyn så mycket. Men det har ju inte blivit så 

mycket om det, men jag kan ändå tycka att, jo, men… det är liksom de eviga tankarna. Såhär, 

förlorade sonen och allt det här då. Såna teman som återkommer och återkommer och 

återkommer. Och sen så finns det ju, jag skulle ju naturligtvis kunna räkna upp tjugo romaner 

som jag tycker att liksom ”Åh, det här..” så. Men det är ändå ingenting som jag säger så att 

”Man måste ha läst ’Flugornas Herre’”. Men man kan... och jag tycker att det är viktigt att 

läsa arbetarförfattarna, men det är för att det är svensk historia, för att de var outbildade, för 

att deras föräldrar var analfabeter och de skaffade sig en position, de gjorde sin röst hörda. 

Och de skrev inte för att underhålla, de skrev för att upplysa om hur statarlivet var och hur det 

var att vara… ett barn som auktionerades bort och att vara ensamstående kvinna med barn och 

sånt här… 1800-talet. Men det tycker ju jag.   

Man skulle kunna säga så här, att du gillar liksom att använda texter som har gjort ett stort 

intryck på mänskligheten? 

Ja, det tycker jag absolut att det, det skulle jag nog vilja säga. Men det behöver inte alls 

betyda att det måste vara såna här mastodontromaner och bara Dostojevskij och sånt, utan jag 

kan absolut läsa sånt som, ja, räknas som liksom, ja, vad ska vi säga, lättare eller 

högstadielitteratur eller så, så länge det har nånting att säga oss. För det var en annan kandidat 

som frågade mig om det här med att litteraturen… den ska vara vänd också liksom mot olika 

etniska grupper och så. Och då sade jag såhär: ”Njae, det skiter jag i”, sade jag. För så säger 

jag. Utan det viktiga är ju inte att jag känner såhär: ”Ja, men, nu har jag en somalisk elev, så 

måste jag läsa afrikansk litteratur” och ”Nu har jag de här bosnierna… åh, då måste jag hitta 

nånting”, utan… utan det ska ju vara litteratur som kan beröra dem, som kan liksom… det är 

ju det viktiga. Att de känner att den förhoppningsvis säger dem nånting, eller lär dem nånting 

eller påverkar dem på nåt sätt. Eller att de bara tycker att det är vackert för att språket är 

vackert. Inte sådär tillrättalagt, sådär lärarhögskolemässigt, så. Nej… nej, det tycker jag inte. 

Utan jag kan säga att det finns vissa saker som jag alltid vill läsa. Sen kommer en annan lärare 

och säger ”Det här är min kanon” och då säger jag ”Åh, det skulle jag velat läst med dig”. 

Därför det beror ju helt på livssyn och erfarenhet och sådär vad man själv tycker är viktigt, 

och vad man själv hade för lärare som väckte intresse… för vissa saker och så ju. Så att... nej, 

det finns inga måsten. Det tycker jag nog inte.   
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Har du något att tillägga? 

Säkert väldigt mycket, eftersom jag är väldigt pladdrig, men… inget sådär som jag kommer 

på nu, utan… man ska... jag tycker man ska vara sunt ifrågasättande, ibland tycker jag själv 

att lärarhögskolan blir sådär väldigt myndig och lite mästrande i tonen, du vet, att man ska 

tänka på varenda, jäkla minoritetsgrupp som finns. Och så ska man ta hänsyn till allt det, plus 

allting annat som du ska lära dig att följa och alla dessa dokument du ska skriva och sådär. 

Utan, utgå på nåt sätt ifrån litteratur som du själv brinner för. För kan man förmedla att det är 

angeläget för dig, då blir de ju berörda av det. Annars så går det ju dem väldigt ofta över 

huvudet och så tänker de att ”Åh, det här är bara läsa och läsa”. Jag menar, det hör man ju att 

deras föräldrar säger samma sak, att ”Vad ska det vara bra för, vad har du för nytta av det när 

du kommer ut och arbetar”. Du vet ju själv, så va. Och då får man ju fråga sig ”Ja, vad har 

man för nytta?”.  Ja, man kanske blir en annan människa? Man kanske får perspektiv på sig 

själv och lever inte i sin lilla ego-Vedaryd*-är-allt-bubbla, utan lär sig liksom att se att det 

finns andra mänskliga erfarenheter också som man faktiskt kan påverkas av och lära sig av. 

Så, utgå från det som du gillar och du brinner för och du tycker är viktigt… och så… så blir 

det bra. Men om inte du liksom tror på de texter som du presenterar så sitter ju eleverna där 

och… ja, de hör en trött lärarröst traggla igenom en dikt. Och så tänker de ”Varför håller vi på 

med det här?” och så frågar de läraren och så säger läraren ”Nej, jag vet inte riktigt… det är 

Skolverket som säger att”, ja, så… Nej, det funkar ju inte i längden.  
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Bilaga 

Jonathan Swift (1667-1745)  

 

ETT ANSPRÅKSLÖST FÖRSLAG (översättn. Bengt Anderberg )  

för att förekomma att fattigt folks barn i Irland blir en börda för sina föräldrar eller sitt land; 

samt göra dem nyttiga för allmänheten. Skrivet år 1729.  

   

Det är ett ämne till bedrövelse för alla som vandrar genom denna stora stads gator eller färdas 

på landsbygden att se gatorna, vägarna och kyffenas dörrar fyllda till trängsel med tiggare av 

kvinnligt kön, åtföljda av tre, fyra eller sex barn, alla i trasor, som besvärar varje 

förbipasserande med böner om allmosor. I stället för att söka arbeta för ett hederligt uppehälle 

måste dessa mödrar använda hela sin tid till att ströva omkring och tigga mat till sina 

hjälplösa barn, vilka när de har växt upp antingen blir tjuvar av brist på arbete eller lämnar sitt 

dyra fädernesland för att slåss för tronpretendenten i Spanien eller sälja sig till Barbados.  

   

Jag tror nog att alla håller med mig om att detta oerhörda antal barn i armarna eller på ryggen 

eller i hälarna på sina mödrar - och ofta på sina fäder -, i kungadömets nuvarande beklagliga 

läge är en mycket stor extra belastning; och att därför den som kunde fundera ut en hederlig, 

billig och enkel metod att göra dessa barn till goda och nyttiga medlemmar av samhället, har 

gjort sig så förtjänt om det allmänna bästa att han borde få sin staty rest, som ett minne över 

en samhällsbevarare.  

   

Men jag tänker ingalunda inskränka mig till att sörja blott för yrkestiggarnas barn. Jag 

sträcker mig vida längre: jag avser samtliga barn av en viss ålder vars föräldrar är lika 

oförmögna att försörja dem som de vilka vädjar till vår barmhärtighet utefter gatorna.  

   

För egen del har jag i många år haft mina tankar på detta viktiga ämne och noga övervägt 

andra tänkares förslag och planer, men jag har funnit dem alla byggda på grova felräkningar. 

En nyvalpad unge kan leva nästan enbart på modersmjölken i ett års tid. Kanske behöver han 

annan föda för upp till två shillings: denna summa eller dess motsvarighet i matrester kan 

modern säkert få ihop genom sitt lagliga näringsfång tiggeriet. Och det är just när barnen har 

fyllt ett år som mitt förslag tar hand om dem och ser till att de inte blir någon börda för sina 

föräldrar eller socknen. I stället för att sakna mat och kläder under resten av sitt liv kommer 

de att bidra till livnärandet, och delvis beklädandet, av tusentals människor.  

   

En annan stor fördel med mitt förslag är att det kommer att förhindra dessa frivilliga missfall 

och denna förfärliga plägsed hos kvinnor att mörda sina oäkta barn, vilka är, ack! alltför 

vanligt förekommande hos oss. Jag tror att de offrar sina stackars oskyldiga barn snarare för 

att undvika kostnaderna än skammen - kan icke detta bringa även det hårdaste och mest 

omänskliga hjärta till tårar och medlidande?  

   

Antalet själar i Irland uppskattas vanligen till en och en halv miljon. Jag beräknar att i 

omkring tvåhundratusen par av dessa är hustrurna avelsdugliga. Från denna summa drar jag 

bort trettiotusen par som är i stånd att underhålla sina egna barn, ehuru jag fruktar att det 

knappast kan vara så många under kungadömets nuvarande trångmål. Om vi emellertid utgår 

från denna siffra, så återstår etthundrasjuttiotusen avelshonor. Från dem drar jag femtiotusen, 

beräknat efter de kvinnor som får missfall eller vars barn dör av olycksfall eller sjukdom 

under första året. Återstår endast etthundratjugotusen barn om året födda av fattiga föräldrar: 
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frågan är hur dessa barn skall kunna dras upp och hållas vid liv. Som jag redan har sagt är 

detta under nuvarande förhållanden totalt omöjligt med alla hittills använda metoder. Ty vi 

kan varken sysselsätta dem i hantverk eller jordbruk; vi bygger inga hus (jag menar på 

landsbygden) och vi odlar ingen jord. Blott sällan kan de skaffa sig bröd för dagen genom att 

stjäla innan de har nått sex års ålder, utom när de har särdeles goda anlag, fast jag måste tillstå 

att de lär sig yrkets grunder mycket tidigare. Men under denna tid kan de egentligen blott 

betraktas som lärlingar, som jag har fått höra av en framstående herre i grevskapet Cavan, 

vilken försäkrade att han inte kände till mer än ett eller två exemplar under sex år ens i den del 

av kungadömet som var vida berömd för den kortaste utbildningstiden i detta yrke.  

   

Våra affärsmän har förklarat för mig att en pojke eller flicka under tolv år inte är någon 

säljbar artikel, och att de när de nått denna ålder inte kan inbringa mer än tre pund eller allra 

högst tre pund och en halvkrona i öppna marknaden. De kan alltså inte sägas vara någon affär 

varken för föräldrarna eller kronan, eftersom kostnaden för mat och klädtrasor har uppgått till 

åtminstone fyra gånger denna summa.  

   

Därför skall jag nu i all anspråkslöshet framlägga mina egna tankar, vilka jag hoppas inte 

skall kunna väcka ens den minsta protest.  

   

En mycket erfaren amerikan i min bekantskapskrets i London har sagt mig att ett ungt, friskt 

och välnärt barn vid ett års ålder är en synnerligen delikat, närande och hälsosam föda, 

antingen det serveras stuvat, rostat, ugnstekt eller kokt (och jag tvivlar inte på att det skulle 

göra sig lika bra i en frikassé eller ragu).  

   

Nu är mitt hovsamma förslag att allmänheten måtte besinna, huruvida inte tjugotusen av de 

hundratjugotusen barn jag kom till i min uträkning, skulle kunna reserveras för avel; varav i 

så fall en fjärdedel av manligt kön, vilket är mer än vi brukar lägga på av får, nötkreatur eller 

svin. Mitt skäl för detta är att dessa barn sällan är frukter av äktenskap - en omständighet som 

våra vildar inte brukar ägna någon vidare eftertanke -, och att därför en individ av mankön 

skulle kunna betjäna fyra av kvinnligt kön. Vidare föreslår jag att resterande hundratusen 

måtte vid ett års ålder utbjudas till salu till framstående och förmöget folk över hela 

kungadömet. Modern skulle tillhållas att låta dem dia ordentligt under sista månaden, så att de 

måtte bli knubbiga och feta som det passar sig för ett gott bord. Ett barn räcker för två rätter 

om man har främmande, och om familjen dinerar ensam bör fram- eller bakdelen förslå. 

Kryddad med litet peppar och salt blir den mycket god uppvärmd, särskilt vintertid.  

   

Jag har räknat med att ett nyfött barn i genomsnitt bör väga tolv skålpund, och om det får 

tillräcklig föda öka till tjugoåtta skålpund på ett år.  

   

Jag medger att detta livsmedel blir något dyrt; det skulle därför lämpa sig synnerligen väl för 

godsägare, vilka för övrigt eftersom de redan har tillgodogjort sig större delen av föräldrarna, 

bör ha förhandsrätt till barnen.  

   

Säsongen för barnkött kommer att täcka hela året, men tillgången blir störst i mars och under 

tiden närmast före och efter denna månad. Ty vi läser hos en allvarligt syftande fransk 

författare (Rabelais) att fisk är en föda som mycket befrämjar fruktsamheten: följaktligen föds 

i katolska länder flera barn omkring nio månader efter fastan än vid någon annan årstid. Om 

vi då räknar med ett år efter fastan, blir marknaden mera mättad än vanligt; hos oss går ju 
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åtminstone tre papistiska barn på ett annat. Ännu en fördel med mitt förslag blir då att det 

kommer att minska antalet papister i vårt land.  

   

Jag har redan uppskattat kostnaden för att föda upp ett tiggarbarn (under vilken rubrik jag 

räknar in avkomman efter alla statare och arbetare samt fyra femtedelar av lantbrukarna) till 

omkring två shillings per Annum [per år], klädtrasorna inräknade. Och jag tror inte att någon 

gentleman skulle knota över att ge tio shillings för ett nyslaktat, fett och präktigt barn; som jag 

redan har sagt räcker det till fyra utomordentligt närande kötträtter om han blott har någon 

nära vän till middagen eller äter i familjekretsen. På detta vis lär sig godsägaren att bli en 

utmärkt herre över sin egendom, och hans popularitet bland de underlydande kommer att 

ökas; medan modern får en nettoförtjänst på åtta shillings och kommer att kunna användas för 

arbete tills hon producerar nästa barn.  

   

De som är mera om sig (vilket jag måste erkänna att tiderna kräver) kan flå kroppen. Väl 

garvat kan skinnet bli till förträffliga damhandskar och sommarstövletter för fina herrar.  

   

Här i Dublin kan slakthus för detta ändamål inrättas på de lämpligaste platserna, och vi kan 

vara övertygade om att slaktare inte kommer att felas. Personligen rekommenderar jag dock 

att man köper barnen levande och anrättar dem rykande färska, som vi gör när vi helsteker 

grisar.  

   

En mycket förtjänt person, en sann fosterlandsvän vars dygder jag skattar synnerligen högt, 

behagade för en kort tid sedan under ett resonemang om detta ämne lägga fram ett förslag om 

ett pikant tillägg till min plan. Han sade att många herrar i kungadömet på senare år hade 

skjutit bort sitt bestånd av rådjur; han förmodade att bristen på villebråd skulle kunna botas 

med ett förråd av gossar och flickor, ej överstigande fjorton eller understigande tolv år; ett 

stort antal av båda könen stode nu i varje grevskap på gränsen till svält eftersom de ej kunde 

få arbete eller anställning; de kunde levereras av sina föräldrar om dessa voro i livet, annars 

av närmaste släkting. Men med all tillbörlig respekt för en så lysande vän och förtjänstfull 

patriot kan jag inte helt dela hans åsikter.  

   

Ty när det gäller dem av manligt kön, försäkrar min amerikanske bekantskap att han har haft 

mycken erfarenhet av dem och att deras kött i allmänhet var magert och segt, som våra 

skolpojkars, på grund av deras ständiga kroppsrörelse; ävenledes var deras smak mindre 

angenäm. Och att göda dem skulle inte vara lämpligt för den tilltänkta uppgiften. Och vad de 

kvinnliga beträffar vågar jag ödmjukligen framföra att det skulle vara en förlust för 

allmänheten, eftersom de inom kort skulle bli avelshonor. Det är dessutom inte osannolikt att 

några samvetsömma personer skulle komma med den (högst oberättigade) invändningen mot 

hela företaget att det nästan gränsar till grymhet; och jag måste säga att den invändningen 

alltid har synts mig vara den tyngst vägande av alla mot varje än så välment förslag.  

   

Men för att göra min vän rättvisa: han erkände att tanken egentligen hade ingivits honom av 

den ryktbare Salmanaazor, en inföding från Formosa som kom från denna ö till London för 

omkring tjugo år sedan och samtalsvis anförtrodde min vän, att om någon ung person i hans 

land råkade bli avrättad, sålde skarprättaren liket till förnämt folk som en delikatess. Under 

Salmanaazors tid såldes kroppen av en rundlagd flicka på femton år, som hade blivit korsfäst 

för ett försök att förgifta kejsaren, till Hans kejserliga majestäts statsminister och andra stora 

mandariner vid hovet, i stycken från galgen, för fyra hundra kronor. Och jag nekar inte till att 

om man använde sig på samma sätt av åtskilliga rundlagda unga flickor i denna stad som inte 
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äger fyra pence men ändå färdas i bärstol och visar sig på teatern och på balerna i utländskt 

bjäfs som de inte har betalt: då skulle kungadömet inte lida någon skada.  

   

En del människor av melankoliskt sinnelag är mycket bekymrade över det stora antal fattiga 

som är gamla, sjuka eller lemlästade, och man har bett mig försöka tänka ut en plan för hur 

nationen skall kunna befrias från denna tryckande börda. Men här ser jag inte den minsta 

svårighet - det är ju allmänt känt att dessa människor dagligen dör och ruttnar bort av kyla och 

hunger och smuts och ohyra, så fort som man rimligtvis kan vänta sig. Och vad beträffar de 

yngre arbetarna, är det nästan lika hoppfullt ställt med dem. De kan inte få arbete, och 

följaktligen tynar de bort av brist på näring till den grad att om de någon gång råkar få ett 

tillfälligt uppdrag har de inte kraft nog att fullgöra det; det är alltså goda utsikter för att landet 

och de själva snart befrias från framtida vådor.  

   

Min utvikning har blivit för lång; jag återvänder till ämnet. Jag tror att fördelarna med mitt 

förslag är tydliga, många och av den största vikt.  

   

Ty, som jag redan har påpekat, för det första skulle det betydligt minska antalet papister som 

årligen prackas på oss. De är på samma gång nationens främsta avlare och farligaste fiender, 

och deras avsikt med att stanna i landet är att med tiden överlämna det till tronpretendenten. 

De hoppas att kunna vända till sin fördel frånvaron av de många frikyrkliga, som har 

föredragit att lämna sitt land framför att stanna kvar och mot sitt samvete betala tionden till en 

bilddyrkande katolsk kyrkoherde.  

   

För det andra kommer de fattiga arrendatorerna att disponera över en viss egendom, vilken 

enligt en framtida lagstiftning kan göras utmätningsbar och bidra till att betala deras arrende 

till godsägaren (säd och boskap är ju redan utmätta, och pengar är för dem en okänd sak).  

   

För det tredje: eftersom underhållet för hundratusen barn från två år och uppåt måste beräknas 

till åtminstone tio shillings per styck och år, kommer nationalförmögenheten att ökas med 

femtiotusen pund om året, oberäknat förtjänsten av en ny maträtt för alla förmögna herrar i 

kungadömet som är i besittning av en förfinad smak; och dessa pengar kommer att cirkulera 

bland oss själva, eftersom varan är helt och hållet av inhemskt ursprung och tillverkning.  

   

För det fjärde kommer de jämnt producerande avelshonorna utom förtjänsten på åtta shillings 

sterling om året, att befrias från besväret att underhålla sina barn efter det första året.  

   

För det femte: detta födoämne skulle i hög grad öka tillströmningen till våra värdshus, vars 

innehavare naturligtvis kommer att vara förståndiga nog att skaffa sig de allra bästa recept för 

tillagningen. Följaktligen får de besök av alla fina herrar som med rätta smickrar sig med 

kännedom om god mat; och en skicklig kock som förstår sig på att behaga sina gäster kommer 

att kunna göra anrättningen så dyr de kan önska sig.  

För det sjätte skulle mitt förslag vara ett starkt incitament till äktenskap, vilket alla visa 

nationer antingen har uppmuntrat med belöningar eller framtvingat genom lagar och 

straffpåbud. Det skulle öka mödrarnas omsorg om och ömhet mot sina barn, eftersom de 

skulle veta att de små liven betydde en av det allmänna garanterad årlig inkomst i stället för 

utgifter. Inom kort skulle vi få se en ärlig tävlan mellan de gifta kvinnorna om vem av dem 

som skulle föra det fetaste barnet till marknaden. Männen skulle bli lika ömma mot sina 

hustrur under deras havandeskap som de nu är mot stona när de är med föl, mot korna som är 
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med kalv eller suggorna som är färdiga att grisa; och aldrig skulle de vilja slå eller sparka dem 

(vilket nu alltför ofta händer), av fruktan för ett missfall.  

   

Jag skulle kunna räkna upp många andra fördelar. Till exempel: vår export av inlagt oxkött 

skulle kunna ökas med omkring tusen tunnor. Produktionen av fläsk skulle ökas, liksom 

konsten att tillverka god rökt skinka skulle göra framsteg. Det sistnämnda är i hög grad 

önskvärt hos oss; våra bord flödar ju över av fläsk på grund av det oändliga gris-slaktandet; 

och en gris kan på inget vis jämföras varken i smak eller konsistens med ett välfött, fett 

årsbarn. Helstekt kommer det sistnämnda att utgöra en förnämlig prydnad för Lordmayorns 

festbord, eller vilken annan offentlig tillställning som helst. Men denna och många andra 

fördelar beskriver jag inte närmare, eftersom jag framför allt vill fatta mig kort.  

   

Om vi antar att ettusen familjer i denna stad skulle bli stadiga användare av barnkött, och att 

åtskilliga andra skulle vilja ha det för sina kalas, i synnerhet vid bröllop och barndop, så kan 

vi räkna med att Dublin skulle konsumera omkring tjugotusen kroppar årligen, och resten av 

kungadömet (där de antagligen kommer att säljas något billigare) de återstående åttiotusen.  

   

Jag kan inte tänka mig en enda invändning mot mitt förslag, utom möjligen den att det skulle 

åstadkomma en betydande befolkningsminskning i kungadömet. Detta medger jag öppet; och 

i själva verket var det en av grundorsakerna till att jag lade fram det inför världens ögon. Jag 

ber läsaren observera, att mitt medel är avsett endast för kungadömet Irland och inte för något 

annat som har funnits, finns eller (tror jag) kan komma att finnas på jorden. Därför må ingen 

man tala till mig om andra utvägar: att beskatta de frånvarande godsägarna med fem shillings 

på pundet; att använda varken kläder, möbler eller husgeråd av annan härkomst och 

tillverkning än vår egen; att helt förkasta alla utländska Iyxvaror; att avlägsna de omkostnader 

våra kvinnor drar på sig genom högmod, fåfänga, lättja och spelgalenskap; att införa 

sparsamhet, klokhet och måttfullhet; att lära oss fosterlandskärlek, som vi saknar i högre grad 

än till och med lapparna eller invånarna i Topinamboo; att avblåsa våra strider och 

gruppbildningar; att inte längre bete oss som judarna, vilka var upptagna med att mörda 

varandra i det ögonblick deras stad erövrades; att inte sälja vårt land och vårt samvete för 

ingenting; att lära godsägarna att hysa åtminstone någon grad av barmhärtighet mot sina 

arrendatorer; samt till sist att ingjuta en anda av hederlighet, flit och yrkesskicklighet hos våra 

affärsmän, vilka, om ett beslut i dag kunde fattas att köpa endast irländska produkter, genast 

skulle slå sig ihop för att lura och bestjäla oss i fråga om pris, mått och kvalitet, och som 

aldrig hittills har kunnat förmås till ett enda försök till ärlig handel, hur ofta och allvarsamt de 

än har uppfordrats därtill.  

   

Jag upprepar: må ingen man tala till mig om dessa och liknande botemedel - inte förr än han 

har åtminstone en gnista av hopp om att det någonsin skall komma att företas ett kraftfullt och 

allvarligt menat försök att verkligen begagna dem.  

   

Men jag har tröttat ut mig under åratal genom att framföra fruktlösa, fåfänga drömmartankar; 

när jag till sist förtvivlade om framgång var jag lycklig nog att komma på detta förslag. Lika 

väl som det är nytt, är det solitt och praktiskt, det kostar ingenting annat än litet besvär som vi 

utan vidare orkar med och det utsätter oss inte för någon risk att stöta oss med England. Ty 

detta födoämne tål inte att exporteras, köttet är för mört för att länge kunna bevaras i salt (fast 

jag kanske skulle kunna nämna ett land som med glädje skulle sluka hela vår nation utan 

denna krydda).  
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Jag håller emellertid inte så envist fast vid min åsikt att jag skulle förkasta ett projekt framlagt 

av förnuftiga män som vore lika oskyldigt, billigt, enkelt och effektivt. Men innan något 

sådant har lagts fram, motsagt min plan och erbjudande en bättre, ber jag upphovsmannen, 

eller upphovsmännen, vara vänliga att noga genomtänka två saker.  

   

För det första: som läget nu är, hur skall de kunna skaffa mat och kläder åt etthundratusen 

värdelösa munnar och ryggar? Och för det andra: eftersom det finns i runt tal en miljon 

varelser av mänsklig skapnad i detta kungadöme vars samlade tillgångar består av två 

miljoner pund sterling i skuld - om man lägger tillsammans yrkestiggarna med flertalet 

lantbrukare, arrendatorer och arbetare med hustrur och barn, som i praktiken också är tiggare -

; så tar jag mig friheten. att be de politiker som inte gillar mitt förslag att fråga föräldrarna till 

dessa dödliga om de inte i denna dag tycker att det skulle ha varit en stor lycka att ha blivit 

sålda till mat vid ett års ålder, i enlighet med mitt förslag. Då skulle de ha sluppit det ändlösa 

elände som de sedan dess har genomgått: godsägarnas förtryck, omöjligheten att betala sina 

arrenden (de hade varken pengar eller arbete), bristen på mat för dagen, bristen på kläder och 

husrum till skydd mot oblid väderlek; och den ofrånkomliga utsikten att vidarebefordra 

samma eller ännu värre öden till sina efterkommande intill evig tid.  

   

Jag förklarar av uppriktigt hjärta att jag inte har det minsta personliga intresse av att försöka 

befordra dessa nödvändiga åtgärder. Jag har inget annat motiv än mitt lands allmänna bästa: 

ökande av vår handel, omhändertagande av barnen, lindrande av de fattigas börda och 

förmedlandet av ett litet nöje åt de rika. Jag har inga barn som jag skulle kunna tjäna en enda 

penny på; mitt yngsta är nio år och min hustru befinner sig inte längre i barnafödandets ålder.  
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