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ABSTRACT/SAMMANDRAG 

 

Författare, forskare och lärare har länge lyft fram skönlitteraturs 

förmåga att låta läsare förstå sina egna liv och erfara andras till en grad 

utan motsvarighet bland pedagogiska och didaktiska redskap. Vad 

gäller verk som simultant kan imponera med litterär kvalité och 

värdegrundsfrämjande potential kan få konkurrera med Ōima 

Yoshitokis manga 聲の形 (hep. Koe no katachi; sv. [En] Tyst Röst), ett 

påstående som denna uppsats syftar att bevisa. Genom att analysera 

mangan i förhållande till skolans värdegrund, gymnasiesvenskämnets 

kunskapskrav, samt forskning om didaktisk potential, litterär 

kompetens, mobbningsbekämpning och diskriminering framhäver 

denna studie hur väl mangan lämpar sig i gymnasiesvenskarbete. 

Resultaten visar att Koe no katachi kan utmana elever på sätt likvärdiga 

med mer konventionell litteratur (epik, lyrik och dramatik), att den har 

god didaktisk potential, och att den överensstämmer väl med forskares 

tankar om verk som utvecklar elevers litterära kompetens. Mangan ger 

god inblick i mobbning och diskriminering som fenomen (med specifikt 

fokus på diskriminering utifrån funktionsvariation, kön och 

könsöverskridande identiteter och uttryck), och innehåller viktiga 

budskap om medmänsklighet och förståelse. Slutsatsen är således att 

mangan skulle fungera utmärkt både för gängse skönlitteratur-

undervisning och värdegrundsfrämjande klassrumsarbete, men att 

mangas fallande status och svåråtkomlighet i Sverige likväl gör 

gymnasieanvändning av den opraktisk i dagsläget. 

Nyckelord: Didaktisk potential, Litterär kompetens, Värdegrund, 

Svenskämnet, Gymnasieundervisning, Litteraturundervisning, 

Mobbning, Diskriminering, Manga, Anime 
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INLEDNING 

前 書 き 

 

Fiction gives us empathy: it puts us inside the minds of other people, 

gives us the gifts of seeing the world through their eyes. Fiction is a lie 

that tells us true things, over and over. 

~ Neil Gaiman 

 

Två kinder väts av tårar. Kindernas ägare har försökt trycka tillbaka dem så länge hen kunnat, 

men nu rinner bägaren över. Tunga, mörka och plågsamma minuter, timmar, dagar, veckor, 

månader och år kräver slutligen ut sin rätt. Alla gångerna hen blivit straffad för att vara sig själv, 

eller tvingats utge sig själv för att vara någon hen aldrig varit. Föräldrar som vägrar begripa. 

Lärare som vägrar se. Kamrater som vägrar att vara kamrater. En omvärld som vägrar förstå. 

Och personen själv, som inget kan säga. 

De två aspekter av skolgången som jag är och alltid har varit mest passionerat intresserad av är 

litteraturundervisning och mobbningsbekämpning. De sätt med vilka narrativ kan förflytta oss 

till fjärran världar av oändliga möjligheter är hänförande. De sätt med vilka mobbning kan 

förstöra liv och göra världen vi lever i obeboelig är fruktansvärd. Mina största prioriteringar 

inför läraryrket är därför att använda litteratur för att trollbinda elever och att samtidigt 

motverka alla former av mobbning och diskriminering i mitt klassrum. Detta mål tycks dock 

alltmer naivt i takt med att min förståelse för skolans komplicerade verklighet ökar.  Lärare 

måste axla ett flertal tunga och komplexa bördor: att förse hundratals ungdomar med vetskap 

och förmågor de kommer behöva utveckla för att ta sig an sina framtida liv; att forma elever till 

de demokratiska medborgare samhället behöver; att väcka deras lärolust och läsintresse; att ge 

dem djupare förståelse för skolans värdegrunder; och att dessutom hinna gå igenom de faktiska 

kursernas kunskapskrav. Hur ska jag som svensklärare lyckas åstadkomma allt detta? 

För några år sedan såg jag en animefilm från Japan vid namn Koe no katachi. Dess berättelse 

om mobbning, funktionsvariation, diskriminering, vänskap, kärlek och hopp rörde mig på sätt 

ytterst få berättelser lyckats uppnå. Efter att ha sett filmen uppsökte jag den manga på vilken 



Artur Artborg  2021-06-09 
Uppsala Universitet – Nordiska institutionen  Handledare: Olle Nordberg 

5 
 

den var baserad, och fann bland dess sidor en än djupare, djärvare och vackrare historia. I mina 

händer vilade en berättelse som alla människor av alla åldrar och från alla bakgrunder borde 

uppleva; ett alster med enorm didaktisk potential som simultant skulle kunna användas för mer 

konventionell litteraturundervisning och för att lära ut om och förstärka skolans värdegrund. 

Det är min övertygelse om detta som lett till författandet av denna uppsats, vilken syftar just på 

att undersöka det didaktiska potential som erbjuds av Koe no katachi. 

Uppsatsen positioneras således i rådande diskussioner kring svenska som demokratiämne. 

Denna forskningsgren studerar den betydelse svenskämnet har för upprätthållandet och 

utvecklingen av demokrati och värdegrund, och mer specifikt den avgörande roll 

skönlitteraturundervisning spelar i att inge elever respekt och förståelse för dessa värderingar  

(Nordberg 2020, s. 53). Kritiker av forskningsgrenen menar att skönlitteratur därmed reduceras 

till redskap för värdegrundsarbete, och att dess instrumentella värde lyfts fram på bekostnad av 

estetiska kvalitéer.1 Genom en mer nyanserad granskning av Koe no katachis didaktiska 

potential syftar denna uppsats på att visa hur mangans litterära kvalité och 

värdegrundsfrämjande dimensioner inte står i motsättning till varandra. En stark berättelses 

didaktiska potential är bunden till dess kvalité som narrativ och vice versa. Som författaren 

Lennart Hellsing påpekade i Skolradion: ”All pedagogisk konst är dålig konst – och all god 

konst är pedagogisk”. I granskningen av mangan Koe no katachi ämnar jag visa vilken potential 

detta ofta översedda medium har som didaktiskt redskap i gymnasieklassrum. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Ōima Yoshitokis manga 聲の形 (hep. Koe no 

katachi; sv. [En] Tyst Röst) kan användas i litteraturundervisningen i gymnasiets svenskkurser, 

och då fokusera på två olika (men sammankopplade) aspekter. Det ena fokuset ligger på 

mangans rent didaktiska potential, och hur den kan användas i klassrummet för litterär analys 

och diskussion på sätt jämförbara med gängse klassrumsbruk av epik, lyrik och dramatik. Det 

andra fokuset ligger på mangans värdegrundsfrämjande potential (även det en typ av didaktisk 

potential), och hur Koe no katachi i och med dess budskap om anti-diskriminering och anti-

mobbning kan användas för att forma elever till demokratiska medborgare. 

 
1 För en mer detaljerad beskrivning av kritik riktad gentemot svenska som demokratiämne, se bl.a. Marie 
Thavenius (2017, s. 72, 80–82, 85, 166) och Jan Thavenius (2005, s. 15–18, 23–24). 
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Frågeställning #1: Hur kan Koe no katachi bäst användas för att motsvara svenskämnets 

kunskapskrav samt forskares och lärares tankar om litteraturs didaktiska potential? 

Frågeställning #2: Vilka möjligheter finns att använda Koe no katachi för att lära elever om 

anti-mobbning, anti-diskriminering, värdegrund och demokrati? 

Frågeställning #3: Vore det praktiskt genomförbart för svensklärare att använda Koe no 

katachi för att utveckla deras elevers litterära kunskaper och värdegrundsförståelse? 

 

TIDIGARE FORSKNING OCH                         

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I en tidigare studie – ”Keep Moving Forward: Dygderna i att inkorporera manga och anime i 

gymnasiets svenskundervisning” – undersökte jag huruvida de japanska medieformerna manga 

och anime kunde användas som en del av svenskämnets litteraturundervisning i allmänhet. Den 

uppsatsen syftade på att motbevisa påståenden om att manga och anime genom sina visuella 

respektive audiovisuella drag inte utgör lika stora litterära utmaningar som exempelvis 

romaner.2 Genom granskning och analys av andras forskning om serieromaner, manga och 

anime visade uppsatsen på att det inte finns någonting inneboende med dessa medier som gör 

dem mindre lämpliga eller utmanande i klassrummet än mer konventionell skönlitteratur, och 

att de om något medför egna unika utmaningar som i skönlitteratur lyser med sin frånvaro. Där 

nämnde jag bland annat den tidigare nämnda filmatiseringen av Koe no katachi.  Denna uppsats 

kommer bitvis utgå från liknande perspektiv. Då fokuset denna gång specifikt ligger på en enda 

manga och dess värdegrunds- och demokratifrämjande potential blir skillnaden mellan de två 

uppsatserna ändå tillräckliga för att berättiga deras existenser. Denna tidigare erfarenhet betyder 

dock att jag redan har viss insikt i forskning kring serieromaners och mangas didaktiska 

potential, och att jag kan hämta inspiration därifrån inför detta nya alster. Några exempel på 

dylik forskning som varit betydande för båda uppsatser är Lars Wallners avhandling ”Framing 

Education: Doing Comics Literacy in the Classroom”, Jaqueline Berndts vetenskapliga artikel 

“Manga beyond critique?”, samt antologisamlingen ”Manga Vision: Cultural and 

Communicative Perspectives” redigerad av Sarah Pasfield-Neofitou och Cathy Sell. 

 
2 För exempel på verk som beskriver kritiken mot manga och serieromaner som mot romaner underlägsna, se 
exempelvis Boglind & Nordenstam (2010, s. 134) och Berndt (2016, s. 170, 172). 
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Granskning av svenskämnets litteraturundervisning utifrån ett värdegrundsperspektiv är på intet 

sätt ett nytt koncept eller forskningsområde. Malin Alkestrands Magiska möjligheter – Harry 

Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete undersöker hur specifikt 

ungdomsfantasyromaner kan användas i detta syfte. Alkestrands alster och hennes arbete med 

begreppet ”didaktisk potential” har varit en stor inspiration till denna uppsats. 

Uppsatsen kommer inte utgå från en enskild specifik teori, utan kommer i stället luta sig mot 

ett flertal olika teoretiska modeller och perspektiv. Hellre än att gå igenom dessa direkt och 

sålunda göra uppsatsens upptakt oproportionerligt lång kommer de beskrivas mer i detalj under 

uppsatsens gång först i och med att de blir verkligt relevanta, och kommer här inledningsvist 

enbart nämnas i all korthet: 

I och med mangas visuella karaktär kommer såväl det vidgade textbegreppet som 

intermedialitet (mer specifikt ur ett Ut pictura poesis-perspektiv) vara relevanta här. Vad gäller 

möjligheterna att använda mangan i klassrummet blir – utöver det tidigare nämnda didaktisk 

potential – litterär kompetens en viktig teoretisk komponent att förhållas sig till. Detta är ett 

komplext begrepp som använts på många olika håll och på många olika sätt. Uppsatsen kommer 

utgå från såväl Örjan Torells som Olle Nordbergs modeller för litterär kompetens. Då uppsatsen 

lägger särskild vikt på hur texter tas emot av läsare (här specifikt av gymnasieelever) blir även 

receptionsteori relevant, vilket innebär att den kommer förhålla sig till upptäckter från forskare 

som Louise M. Rosenblatt och Judith A. Langer. Värdegrundsaspekten i arbetet med Koe no 

katachi kommer till stor del utgå från de sju diskrimineringsgrunderna. I arbetet med dessa 

kommer jag bland annat förhålla mig till det intersektionella perspektivet, queerteori och 

genusvetenskap, samt koncepten ”the madwoman in the attic”, ”skevt kvinnoblivande” och 

”subaltern”. 

 

MATERIAL OCH METOD 

Mitt primärmaterial för uppsatsen utgörs av den faktiska mangan Koe no katachi (publicerad i 

sju tankōbon). Uppsatsens litteraturvetenskapliga metod är således  narratologisk och används 

för att analysera mangans dramatiska struktur, karakterisering och litterära tekniker. Uppsatsens 

värdegrundsförankrade kärna utgörs sedan av att flera av mangans principiella karaktärer 

kopplas till och granskas utifrån korrelerande diskrimineringsgrunder. 
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Mitt sekundärmaterial för uppsatsen utgörs av läroplanens värdegrund och 

gymnasiesvenskämnets ämnesplaner – båda från Lgy113 – samt dokument från Skolverket om 

undervisningens diskrimineringshämmande dimension (exempelvis Främja, förebygga, 

upptäcka och åtgärda – Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar). Arbetet med 

dessa faller någonstans mellan textanalys och läromedelsstudier. Uppsatsen utgår även från 

textanalyser och jämförelser av akademiska texter rörande skönlitteratur och didaktik, 

serieromaner och manga, skolans värdegrund, samt skrivningar om de olika teoretiska och 

metodiska förhållningssätt som krävs av mig under skrivningen. 

 

NÅGRA VIKTIGA BEGREPP INOM MANGA 

Som oundvikligt är för alla texter som beskriver manga och anime innehåller den här uppsatsen 

några begrepp och språkliga egenheter som läsare obekanta med medierna och det japanska 

språket kan finna svårförståeliga. Här följer därmed några korta förklaringar: 

Hep. Hepburn-systemet, som används för att romanisera/transkribera japansk skrift

 Exempelvis motsvarar hepburntecknet ”ō” diftongen [oʊ] 

Mangaka Serieskapare som skriver och tecknar manga. Till skillnad från västerländskt

 serieskapande är detta nästan alltid en och samma person 

Shōjo (jap. ”Flicka”) Manga riktad åt flickor och tonårsflickor 

Shōnen (jap. ”Pojke”) Manga riktad åt pojkar och tonårspojkar 

Tankōbon En volym av en manga (omfattar vanligtvis 170–200 sidor) 

I enlighet med japansk morfologi kommer dessa ord inte att pluralböjas i denna uppsats. 

Japanska namn skrivs i en från västerländskt perspektiv omvänd ordning med efternamn (Ōima) 

först och förnamn (Yoshitoki) sist. I denna uppsats kommer den japanska ordningen användas. 

 

 

 
3 Vissa av de använda källorna refererar till eller utgår från Lgr11 och Lpo94. Skillnaderna i formulering mellan de 
för den här uppsatsen relevanta delarna av de olika texterna är dock försumbar. Av praktiska skäl kommer jag i 
största möjliga mån utgå från Lgy11. 
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VAD ÄR KOE NO KATACHI? – Mangans handling 

Ishida Shōya är klassclown och mellanstadiets obestridde konung. Han lever för äventyr med 

sina närmaste kamrater och hatar all form av tristess. En dag anländer en ny elev till klassen, 

Nishimiya Shōko. Shōko är döv, och kommunicerar med teckenspråk. Shōya anser från första 

början att Shōko är udda, och agerar på ett – för honom – logiskt sätt därefter: han härmar henne 

för att få klasskamraterna att skratta, och retas med henne vid varje tillfälle. Att hon bemöter 

allt detta med ett leende på läpparna och en förfrågan att han ska ”bli hennes vän” gör det än 

svårare för honom att relatera till henne. ”På grund av” Shōko måste han och resten av klassen 

genomlida nya rutiner. För var dag störs han mer och mer, och hans attityd mot henne blir 

alltmer aggressiv. Bland annat stjäl och förstör han flera av hennes specialtillverkade 

hörapparater. De andra i klassen skrattar med honom och åt henne, och i stället för att säga till 

honom erkänner klassföreståndaren att han ”förstår” hur Shōya känner sig. Han gör alltså 

ingenting fel. 

Så anländer rektorn en dag och berättar att Shōko kommer byta skola då det upptäckts att hon 

blir mobbad och då hörapparater värda sammanlagt 1.7 miljoner yen (motsvarande ungefär 

130’000:-) förstörts. Klassföreståndaren pekar omedelbart ut Shōya som mobbaren, och resten 

av klassen bekräftar att han är den skyldige. De människor som nyss deltagit i eller vänt blicken 

från mobbningen har nu utnämnt honom till syndabock. Resterande mellanstadieår mobbas han 

själv av sina före detta kamrater, och när han börjar högstadiet varnas hans nya klasskamrater 

från att umgås med honom då han är just en mobbare. 

Mangan hoppar sedan fem år framåt i tiden. Den Shōya som inleder sitt sista år på högstadiet 

har mycket lite gemensamt med sitt forna jag. Han har inga vänner, ingen hobby och inga 

framtidsutsikter. Han är tystlåten, introvert och deprimerad, fylld med skuldkänslor och 

självförakt och vid ett tillfälle aktivt planerande att begå självmord. Med undantag av hans 

familj avbildas människorna omkring honom med stora X i ansiktet för att symbolisera att han 

inte längre är förmögen att lära känna dem. Om han mot alla odds börjar känna sig bekväm med 

någon visas detta genom att X:et försvinner, men om hans förhållande med personen sedan 

försämras kan X:et återvända. 

En av de få aktiva val han varit förmögen att ta dessa år är att gå på kurser i och lära sig 

teckenspråk. På väg till en sådan lektion stöter han plötsligt på Shōko, och börjar försöka 

återgälda allt han gjort mot henne och i stället bli hennes vän. Med hans egna ord vill han att de 

ska kunna ”höra varandras röster”. 
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Mangan följer sedan Shōya och Shōko i deras liv. De stiftar bekantskap med nya vänner, men 

konfronterar också personer från sitt förflutna. I och med detta får läsaren en inblick i vilka spår 

mobbning sätter på människor; hur offret påverkas, hur mobbarna påverkas, och deras familjer 

och klasskamrater och lärare och allmänna omgivning. Bilden som målas är komplex, precis 

som mobbning och diskriminering är i verkligheten. Shōya har varit både mobbare och mobbad, 

och försöker nu förlika sig med dessa paradoxala roller. Shōko mobbades både före och efter 

sin tid som Shōyas klasskamrat, och har egna problem med självförakt. Deras mödrar försöker 

båda att stärka sina barn, men på nästan diametralt olika sätt. Som tomboy måste Shōkos 

lillasyster Yuzuru förlika sig med sin egen identitet, men majoriteten av hennes uppmärksamhet 

spenderas på att beskydda sin storasyster från de hon upplever som hot, till vilka hon 

inledningsvis inräknar Shōya. Bland deras vänner finns både de som vägrar se sig själva som 

mobboffer och de som vägrar acceptera att de någonsin deltagit i mobbning. Under mangans 

gång granskas således dessa karaktärer och deras förhållande till utstötthet och utanförskap, 

funktionsvariation och identitetskris, skam, självhat och självmordstankar. Detta till trots är 

mangans slutgiltiga budskap hoppfullt om människans förmåga att läka sig själv och andra, och 

att utvecklas och förbättras som vän, familjemedlem och medmänniska. 

 

Uppsatsen innehåller en bilaga i form av en lista över och beskrivning av mangans mest 

prominenta karaktärer, vilken kan vara hjälpsam att uppsöka under läsningens gång. 
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FRAMSIDAN TILL DEN TREDJE TANKŌBONVOLYMEN AV MANGAN 
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ANALYS 

分 析 

 

Analysen är uppdelad i tre delar vilka korrelerar med var sin frågeställning. Den första delen 

granskar således Koe no katachi som litterärt stycke för klassrumsanvändning och undersöker 

dess didaktiska potential, medan den andra delen lyfter fram de delar av mangan som kan 

användas i arbete med skolans värdegrund. Då aspekter av mangans didaktiska potential kan 

kopplas till värdegrundsarbete och aspekter av dess värdegrundsfrämjande innehåll kan kopplas 

till dess litterära kvalité kommer dessa två delar oundvikligen bitvis gå in i varandra. Analysens 

tredje del behandlar huruvida det vore rent praktiskt genomförbart att använda sig av Koe no 

katachi i samtida gymnasiesvenskundervisning. 

 

I – KOE NO KATACHIS DIDAKTISKA POTENTIAL 

a) Manga vs. roman 

Innan en noggrannare granskning av specifikt Koe no katachi görs kan det vara fördelaktigt 

med några kommentarer gällande den didaktiska potentialen i manga som medium rent 

generellt. Resterande uppsats kommer sedan knyta detta an till hur Koe no katachis mangaka 

använder mediet för sitt narrativ. 

Författaren och redaktören Dave Eggers (2000) menar att serieromaner ”ofta kan åstadkomma 

allt skönlitteratur kan och – precis lika ofta – mer” (min översättning). En berättare begränsar 

inte sig själv och förenklar inte heller sina verk genom att välja serieformat över roman, utan 

har om något stärkt sin arsenal (så länge hen har de färdigheter som krävs för att korrekt nyttja 

dem). Relationen mellan text och bild i alla typer av multimodala narrativ – inte minst i manga 

– är långt mer komplicerad än att texten enbart beskriver eller förstärker det avbildade. I en 

mangapanel kan text och bild vara separata, kontrasterande eller till och med säga emot 

varandra, och förhållandet det emellan utvecklas och förändras på sätt som utmanar läsarens 

tolknings- och föreställningsförmåga (Gravett 2005, s. 10). Exempelvis skildrar kapitel 

fyrtioåtta i Koe no katachi tydligt den stora kontrasten mellan hur karaktären Kawai Miki ser 
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sig själv (som populär, respekterad och osjälvisk) och hur hennes omgivning ser henne (som 

överlägsen, auktoritär och självcentrerad) just genom att låta text och bild spela mot varandra. 

Denna kontrastiva metod skulle svårligen överföras till ren textform. 

Diskussioner kring litteraturformer som kombinerar text och bild – från barnbilderböcker till 

manga – tenderar ofta att fokusera på bilders mimetiska funktion, det vill säga då bilder visuellt 

representerar och illustrerar det som redan förmedlas i texten. Därmed förbises dock bilders 

semiotiska funktion, då bilder i stället förmedlar nya (ibland instämmande, ibland kritiska, 

ibland rent motsägelsefulla) perspektiv på texten (Tengberg 2011, s. 102). Text, bild och läsare 

ingår således i dialog genom vilken olika tolkningar av narrativet behandlas, vilket gör läsakten 

mer nyanserad än vad varken text eller bild kan åstadkomma separat. Att bilder i serieromaner 

och manga således skulle beröva elever på tillfällen att skapa egna mentala bilder och därmed 

vara mindre utmanande är således en grov förenkling av en sådan läsakt (Tengberg 2011, s. 

104). Det bör också påpekas att dylika diskussioner vilka utgår från elevers förmåga att skapa 

egna mentala bilder vid läsakter helt utesluter elever med afantasi. 

Diskurs kring användning av serieromaner och manga i klassrummet kopplas också till debatter 

om motsatspar som låg kultur vs. hög kultur och kritisk läsning kontra nöjesläsning. Dock måste 

inte det ena utesluta det andra. Dessa motsättningar är inte hjälpsamma för vare sig lärare eller 

elever utan är om något destruktiva, och båda grupper gynnas av att sluta kategorisera och i 

stället integrera det låga med det höga och nöjet med det kritiska (Molloy 2007, s. 26). 

Detsamma gäller kritik mot manga och serieromaner som inneboende mer världsfrånvända 

medier än romaner. Logiken där lyder att den oundvikliga konstgjordhet som medförs av de 

handtecknade bilderna går på bekostnad av realism, och därmed begränsar läsarens förmåga att 

empatisera med karaktärerna. Riktigt skickliga serietecknare och mangaka har dock förmågan 

att förvandla sina egna personliga och plats- och tidstypiska erfarenheter till universella narrativ 

som binder samman karaktärernas upplevelser med läsarnas (Gravett 2005, s. 20). 

Mangamediet kan också medföra allmänmänsklighet just genom att manga- och animestilen är 

så mångtydig vad gäller karaktärers utseende. Med undantag för karaktärer som skildras med 

otvetydiga – ibland övertydliga – etnicitetsdrag4 tenderar mangakaraktärer att på ett omedvetet 

plan tolkas som tillhörande läsarens egen etnicitet (Dyer 2011, s. 823–825). 

 
4 Karaktärer som exempelvis Mr. Popo i Toriyama Akiras Dragonball-manga har väckt en hel del kritik mot mangas 
skildring av färgade människor, där paralleller dragits till blackface. 
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Återkommande till frågan om huruvida manga som medium kan förse elever med samma 

möjligheter och utmaningar som mer konventionell skönlitteratur (epik, lyrik och dramatik) 

sällar jag mig till ett perspektiv ur intermedialitetsdiskursen: ut pictura poesis. Ut pictura poesis 

(ursprungligen myntat av den romerske poeten Horatius; uttrycket kan till svenska översättas 

som ”i bildkonsten som i poesin”) är ett perspektiv på medier som propagerar för att alla 

konstarter är resultatet av samma konstnärliga strävan hos individer som alla arbetar mot samma 

mål, och att konstarterna därför tillhör samma familj (Bruhn 2008, s. 27). Utifrån detta 

perspektiv vore det sålunda felaktigt att bedöma olika konstformer som över- eller 

underordnade varandra, i synnerhet då perspektivet menar att likheterna mellan de olika 

konstformerna vida överglänser skillnaderna dem emellan. Jämför man Koe no katachi med 

dess filmatisering finner man givetvis ett flertal skillnader, men deras inneboende ambition och 

budskap är densamma. Och jämför man Koe no katachi med romaner som tacklar liknande 

ämnen kommer man även där finna att det är mer som förenar dem än som skiljer dem åt. Detta 

kopplas även till det vidgade textbegreppet och multimodala medieperspektiv, vilka just 

propagerar för ”en ickehierarkisk syn på meningsskapande” där alla uttrycksformer – skriftliga, 

visuella, audiella m.m. – anses likvärdiga (Magnusson 2015, s. 67). 

Ytterligare argument för att inkludera manga i gymnasiesvenskämnet ges av Lgy11, som 

konstaterar att undervisningen ska inkorporera fler medier än enbart skönlitteratur: 

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

och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse 

av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. 

”Andra medier” är ett förvisso något vagt begrepp, men detta öppnar upp för nya möjligheter 

snarare än för gamla begränsningar. Världen är full av gömda och glömda narrativ i olika 

medier som lyckas informera, underhålla, berika och beröra de som stöter på dem genom att 

göra det som utmärker just deras medium. I ett välfungerande demokratiskt samhälle bör elever 

förses med så pass varierande och rika litterära erfarenheter som möjligt, då detta bidrar till 

litteraturundervisningens potential som källa till frigörande och emancipation (Rosenblatt 1970, 

s. 214–215). 
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b) Didaktisk potential 

I sin egen studie hoppades Alkestrand (2016, s. 16) inspirera ”en korsbefruktning mellan 

litteraturundervisning och värdegrundsarbete”, och denna uppsats har mycket riktigt inspirerats 

av just detta credo. Det värdegrundsfrämjande arbetet är inte enskilda lärares ensak, utan är en 

väsentlig del i all skolverksamhet; demokratifokus, diskrimineringsbekämpning och 

kränkningsförebyggande arbete ska genomsyra all skolverksamhet, kontinuerligt prägla alla 

skolämnen och utföras oavsett om diskriminering eller kränkning har inträffat (Skolverket 

2019, s. 10, 16). Således är det lika relevant för gymnasiesvenskläraren som för 

grundskolepsykologen, och i och med skönlitteraturs förmåga att förmedla ställföreträdande 

livserfarenheter och främja empati (mer om detta senare) bör värdegrundsarbetet vara en 

självklar del av just litteraturundervisningen. Det gäller bara att hitta det specifika litterära 

verkets didaktiska potential. 

Alkestrand menar att man inte kan dela in litterära verk i de med eller utan didaktisk potential, 

utan att alla narrativ – oavsett kvalité, innehåll eller agenda – kan lämpa sig för klassrumsarbete 

så länge läraren närmar sig den med allt detta i åtanke (Alkestrand 2016, s. 71). Det är alltså 

inte verket själv, utan hur det använts, som avgör dess sanna didaktiska potential. Med det sagt 

borde ett verk vars fokus just ligger på anti-diskriminering och anti-kränkning utgöra en 

särdeles fertil grogrund för en lärares värdegrundsarbete. Det bör dock poängteras att det 

budskap författaren önskar förmedla och det budskap som läsaren mottar inte nödvändigtvis är 

densamma; det är fullt möjligt för en författare som medvetet önskar ta avstånd från exempelvis 

mobbning i sitt verk att omedvetet propagera för det i stället (Alkestrand 2016, s. 66). Samtidigt 

anser de som propagerar för diskursanalytiska perspektiv att den faktiska skrivna texten inte är 

tillräcklig för att fastställa författarens intention eller åsikt (Alkestrand 2016, s. 69–70). Oavsett 

hur explicita ett narrativs budskap kan tyckas bör läsare i allmänhet och lärare i synnerhet alltså 

undvika att komma med påståenden om att ett alsters budskap kan tolkas rent objektivt. I 

klassrumsarbete är det dessutom viktigt att läraren inte låter sin egen tolkning av verket ha en 

för stor inverkan, då detta kan komma att begränsa både elevernas interna analyser och vad de 

yttrar om dessa; deras reaktion bör prioriteras, inte lärarens (Alkestrand 2016, s. 73). 

Kritiskt tänkande är en av de viktigaste egenskaper för elever att ta med sig från undervisningen, 

och ett allmänt kritiskt förhållningssätt är en av förutsättningarna för demokratisk ordning. Ett 

narrativ med hög didaktisk potential bör således inte servera otvetydiga budskap som målar 

verkligheten i svart och vitt. Snarare är det när elever tillåts analysera hur olika åskådningar, 
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perspektiv och ideologier bryts mot varandra i ett narrativ som de på riktigt kan utveckla ett 

kritiskt förhållningssätt (Alkestrand 2016, s. 70–71). Således blir karaktärer som Ueno Naoka 

viktiga. 

Naoka är en av de som mobbade Shōko i sexan, och till skillnad från Shōya är hon fortfarande 

fientligt inställd till Shōko när de tre på nytt möts fem år senare. Ett mindre komplext narrativ 

skulle med stor sannolikhet ha gjort Naoka till mangans regelrätta antagonist. Dock visas hon i 

Koe no katachi ha betydligt större insikt i Shōkos psyke än läsaren först skulle kunna tro. Utan 

att ursäkta hennes beteende eller försvara henne framställer likväl mangan att hennes handlingar 

inte är resultatet av ren illvilja eller sadism. När Shōko erkänner sitt självförakt till Naoka svarar 

den senare med ilska och läxar upp henne verbalt. Det framstår delvis som om en av hennes 

mål är att stärka Shōko; hon går slutligen så långt som att själv börja lära sig teckenspråk bara 

för att kunna säga åt Shōko att hon beter sig som en ”idiot”. Naokas oföränderligt motsträviga 

attityd kan göra det svårt att sympatisera med henne, men det faktum att hon framställs som att 

ha flera poänger gör henne och narrativet i helhet mer komplext, och inbjuder också till mer 

diskussion hos elever. Koe no katachi skulle otvivelaktigt lämpa sig väl för debatter om 

exempelvis hur rätt eller fel Naoka och andra karaktärer har i sina världsåskådningar. 

I arbeten med narrativ som behandlar mobbning är det också viktigt att ha i åtanke att inte alla 

elever i ens klass kommer relatera bäst med mobboffret. I varje gymnasieklassrum kommer 

lärare ha elever som i stället varit den som dragit i andras hår, spolat ned deras ägodelar i 

toaletten eller via sociala medier bett dem begå självmord. Klassrumsarbete med Koe no katachi 

får således inte begränsas till att agera terapi för forna mobboffer (vilka förmodligen bäst 

relaterar med karaktärer som Shōko) eller kunskapskälla till de som främst agerat åskådare (och 

därmed bäst relaterar med karaktärer som Kawai Miki), utan måste också bjuda in till 

engagemang från de elever som varit eller är mobbare (och därför kanske bäst relaterar med 

Naoka). Verk som Koe no katachi vilka kan agera ställföreträdande för verkliga situationer kan 

hjälpa sådana elever se att de inte är ensamma om sina erfarenheter och att deras beteende inte 

är anormalt, och kan därmed göra det lättare för dem att granska sig själva, nå en självinsikt 

och förlika sig med vad de gjort eller gör, och därefter börja förbättra sitt beteende eller uppsöka 

hjälp utan att känna den stigma eller skam som tidigare kan ha hindrat dem (Rosenblatt 1970, 

s. 204–206).5 

 
5 Louise M. Rosenblatt (1970, s. 207–209) varnar dock lärare från att till för stor del använda litteratur som 
terapiredskap, då terapi och arbete med det egna jaget är extremt komplext och väldigt lätt kan orsaka fler 
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Anledningen till att många läsare inte tillfredsställs av att Shōya blir bestraffad då Shōkos 

situation når rektorns och hennes föräldrars öron är att mangan lyckats förmedla sanningen 

angående klassrum präglade av mobbning, nämligen ”att i en elevgrupp där det förekommer 

mobbning så är de flesta elever mer eller mindre delaktiga i det som sker” (Skolverket 2019, s. 

54). Även de som vid en första anblick kan tyckas oskyldiga är ofta i själva fallet medlöpare 

(den tidigare nämnda Kawai Miki representerar tydligt denna typ av elev), och de i skolans 

personal menade att motverka kränkande beteende kan i stället legitimera det (som Shōyas och 

Shōkos klassföreståndare, som först får Shōya att känna sig rättfärdigad i sitt beteende mot 

Shōko, och sedan sanktionerar elevernas kränkning mot honom).6 

Mobbning är ett vanligt förekommande narrativt tema, men skildras sällan med djupare nyans. 

Fiktiva mobbare tenderar att skildras som endimensionella torterare som finner njutning i att 

plåga de som inte kan försvara sig själva. Flera författare som försöker ingjuta nyans i sina verk 

tenderar i stället att röra sig till den andra änden av spektrumet och framhäva mobbarna som 

felbedömda av såväl karaktärer som läsare och i själva fallet lika stora offer som dem de plågat, 

baserat på en populär bild av ”missförstådda mobbare” som inte stöds av modern forskning 

(Skolverket 2019, s. 55, 119–120). Vad som gör Ōima Yoshitokis skrivande så imponerande är 

just hur mycket energi hon lagt ned på att skildra mobbare och mobboffer som trovärdiga 

personer. Karaktärerna tänker och agerar mindre som pjäser flyttade av en allsmäktig berättare 

och mer som verkliga individer med realistiskt komplicerade (och motsägelsefulla) känslor, 

motiv och mål. Ōima åstadkommer detta genom sitt beslut att låta Koe no katachi ha en 

antifonisk narrativ struktur, det vill säga genom att inte inkludera en objektiv allvetande 

berättarröst utan i stället låta berättarperspektivet alternera mellan mobbare och mobboffer på 

ett sätt som motverkar läsarens empati från att bli enkelriktad (Nikolajeva 2012, s. 7). Detta 

skänker läsaren en långt djupare och mer nyanserad förståelse av mobbning som koncept än 

något annat mobbningsfokuserat narrativ jag någonsin stött på annorstädes. Shōya och Naoka 

begår handlingar som åsamkar djupt lidande med långvariga effekter för Shōko och andra 

karaktärer, men mangan uppmuntrar likväl läsaren att empatisera med dem. Empati bör här 

dock inte blandas ihop med sympati. Meningen är inte att läsaren ska förlåta Shōya eller Naoka, 

utan i stället att förstå dem. Att kunna empatisera även med skyldiga och att kunna förstå 

 
problem än det löser. Som alltid måste läraren närma sig detta med yttersta försiktighet, och alltid ha den 
specifika elevgruppen och deras förutsättningar och behov i åtanke. 
6 Denna mer nyanserade bild av de roller som enskilda individer i elevgrupper samt lärare spelar i 
mobbningssituationer tillskriver Skolverket forskaren Christina Salmivalli, författare till flera studier om de 
sociopsykologiska bakgrunderna till och gruppdynamikerna kring mobbning och diskriminering. För en djupare 
inblick i hennes forskning, läs Salmivalli et. al. 1996, 2001 och 2004 (se källförteckning). 



Artur Artborg  2021-06-09 
Uppsala Universitet – Nordiska institutionen  Handledare: Olle Nordberg 

18 
 

motiven bakom och känslan av skuld och skam över dessa handlingar är en erfarenhet som 

narrativ kan ge läsaren som är nästan omöjlig att få på annat håll (Nikolajeva 2012, s. 13). 

Denna aspekt framhäver också det huvudsakliga syftet till att jag valt att granska just Koe no 

katachi för denna uppsats: dess potential som värdegrundsfrämjande redskap är ett direkt 

resultat av dess litterära kvalité(er). Ōimas prosa är mäktig inte för att den har ett viktigt budskap 

att förmedla, utan för att den förmedlar detta budskap med sådan konstnärlig finess. Att studera 

Koe no katachi ger inte enbart läsaren en djupare förståelse för mobbning och individer 

inblandade i mobbning, utan utgör också en värdefull läxa för alla intresserade av narratologi, 

karaktärsskapande och berättande i stort. 

 

c) Litterär kompetens 

Som nämndes i inledningen är litterär kompetens ett komplext begrepp som använts av olika 

forskare och skribenter på ett flertal olika sätt. Örjan Torell (2002, s. 82) har skapat sin egen 

modell för litterär kompetens – Torells triangel – vilken delar upp litterär kompetens i tre 

delkompetenser (var och en av jämlik betydelse och mellan vilka det därför måste råda balans): 

1. Konstitutionell kompetens – Arv; människans inneboende fiktionsskapande förmåga 

2. Performanskompetens – Miljö; människans socialt anskaffade förmåga (det är hit som 

konkret förståelse för exempelvis ett narrativs struktur, berättarteknik och tematik hör) 

3. Literacy transferkompetens – Människans förmåga att koppla narrativet till hens egens 

liv (det är hit som inlevelse i berättelsen och empati med dess karaktärer hör) 

 

Olle Nordberg (2015, s. 225) har sin egen modell för litterär kompetens, vilken han delar upp i 

fyra förmågor: 

1. En grundläggande förmåga att läsa och förstå fiktionstext, vilket också innebär en 

förståelse för den fiktiva textens egenart 
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2. En förmåga att som läsare känna inlevelse i de fiktiva världarna och identifiera sig med 

textens karaktärer med utgångspunkt i sin egen person och sina närmaste 

3. En förmåga att höja blicken och göra reflektioner över allmänmänskliga situationer och 

känslolägen samt kopplingar till andra fiktiva berättelser utan att kontakten med texten 

förloras. Det vill säga: att anlägga ett metaperspektiv i samband med fiktionsläsning 

4. En förmåga att utifrån ett metaperspektiv på sin litterära läsning medvetet kunna resonera 

kring hur denna påverkar den egna personen, bl.a. i termer av personlig utveckling 

För denna uppsats syfte är båda dessa två modeller relevanta. Torells performanskompetens 

kopplas direkt till de förväntningar och krav som lärare, skola och samhället i stort sätter på 

elever vad gäller konkret litteraturförståelse och förmåga att analysera den, och kan också 

kopplas till den första förmågan i Nordbergs modell. Torells literacy transferkompetens kopplas 

till de andra tre förmågorna från Nordbergs modell, och handlar alltså mindre om allmänna 

kunskapsförväntningar och kunskapskrav och mer om att litteratur ska kunna gynna eleven i 

sin utveckling som medborgare, medmänniska och individ. Denna sistnämnda punkt är också 

där kopplingen till skolans värdegrund gör sig mest gällande. 

Vilka är då beröringspunkterna mellan dessa två modeller och ett tänkt klassrumsarbete med 

Koe no katachi? Vad gäller Torells performanskompetens och Nordbergs första förmåga 

handlar det om hur mangan kan användas i klassrummet på narratologiskt vis och förse eleverna 

med rikliga möjligheter att analysera exempelvis dess dramatiska struktur, karakterisering och 

litterära tekniker. Mangans karakterisering är det som ges mest spelrum i denna uppsats, då de 

nyanserade och psykologiskt mångbottnade karaktärerna just erbjuder så mycket att analysera. 

Flera av dessa tas upp i nästa del av analysen, och granskas då utifrån specifika fokus och källor 

som kan vara svåruppnåeliga på gymnasienivå. Detta bör dock inte vara avskräckande. Det är 

väsentligt att lärare har stor tilltro till sina elevers intelligens och förmåga, ställer höga krav på 

deras prestationer, har höga förväntningar på dem, och därför ständigt utmanar dem och genom 

utmaningar inspirerar dem till vidare engagemang (Hattie 2012, s. 47, 77). Med andra ord ska 

inte lärare vara rädda för att utmana eleverna med svåra analyser, så länge svårighetsgraden är 

rimlig. Hen ska också ha tilltro till deras förmåga att på egen hand inse djupet i mangans 

karaktärer (varav majoriteten just är i deras egen ålder). Att mangan erbjuder analys inte bara 

av litterära tekniker utan också tekniker specifika för sitt medium talar också till dess fördel. 

Strukturmässigt öppnar mangan upp för diskussion både vad gäller dess kronologi (i och med 

att berättelsen inleds då karaktärerna går i mellanstadiet, fokuserar på deras sista år i högstadiet, 

och dessutom innehåller flera tillbakablickar till än tidigare skeenden samt händelser mellan 

dessa perioder), berättarperspektiv (då mangan allt som allt har åtta olika karaktärer som vid 
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något tillfälle agerar förstapersonsberättare) och faktiska dramatiska struktur (exempelvis 

kräver mangans upplösning en halv tankōbon – 93 sidor – vilket är osedvanligt långt men också 

skänker ytterligare fördjupning till alla karaktärer). 

En diskussion gällande beröringspunkter mellan Torells literacy transferkompetens, Nordbergs 

resterande tre förmågor och undervisningsbruk av Koe no katachi leder in i receptionsteoretiska 

vatten och forskning för vilken Louise M. Rosenblatt och Judith A. Langer bildat förtrupp. 

Rosenblatt (1970, s. vii) ser litteraturläsning som den källa från vilken många av en persons och 

ett samhälles viktigaste värden härstammar från, och att litteratur spelar en väsentlig roll i 

demokratiska samhällens utveckling och fortlevnad. Hon använder just begreppet upptäcktsresa 

[eng. exploration] om litteraturläsning då den låter läsaren utforska och upptäcka sanningar om 

sig själv, andra människor, andra levnadssätt, och världen som stort (Rosenblatt 1970, s. viii). 

Hon menar också att litteraturens förmåga att skänka människor och samhällen viktiga insikter 

om verkligheten inte är beroende på själva verkets realism, utan att lärdomar om andra 

människors livserfarenheter kan komma via allt från vardagsrealistiska drama till episk fantasy 

eller, för den delen, manga (Rosenblatt 1970, s. 7). Det som gör narrativ så effektfulla är att 

deras förmåga att förse läsaren inte bara med kunskap utan även med erfarenhet; när en elev 

läser Koe no katachi får hen inte bara kunskap om mobbning, diskriminering, förlåtelse och 

förbättring, utan får själv erfara [eng. living-through] allt detta (Rosenblatt 1970, s. 38). Således 

kan eleven erfara hur det känns att leva som en annan person i ett annat land, av ett annat kön, 

med annan sexualitet och andra funktionsvariationer än vad hen är van vid eller någonsin kan 

uppleva på annat håll, och kan därefter ändra på sitt eget beteende och planera för sitt liv så att 

hen bättre kan samexistera med och hjälpa verkliga människor med dessa olika bakgrunder och 

förutsättningar då hen nu bättre förstår deras behov (Rosenblatt 1970, s. 40, 182, 184). För att 

ett demokratiskt samhälle ska fungera är det väsentligt att vi kan sympatisera med och känna 

för människor vars strävan är fullständigt annorlunda än vår egen, med ”människor till vilka 

vår enda koppling är vår gemensamma arttillhörighet” (min översättning) (Rosenblatt 1970, s. 

186). Rosenblatt (1970, s. 203) lyfter specifikt upp litteraturs förmåga att skänka 

gymnasieungdomar nyanserad förståelse för det stora mänskliga spektrumet av fysiska drag 

och egenskaper, inklusive de som benämnts handikapp och funktionsnedsättning.7 

 
7 I och med de oundvikliga värderande konsekvenser som medföljer ett begrepp som ”funktionsnedsättning” 
används i stället ”funktionsvariation” genom denna uppsats. Det bör dock poängteras att även det senare 
begreppet är långt ifrån oproblematiskt. Kritik har lyfts mot begreppet – bland annat av de som identifierar sig 
själva som ”funktionsnedsatta” – som ett ”nonsensord” vilket varken skänker bättre förståelse för de som ej är 
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Även Langer (2005, s. 13, 17) ser litteratur som ett av de kraftfullaste och viktigaste tänkbara 

redskapen för att låta elever upptäcka vilka de själva är som personer, få insikt i hur andra 

personer fungerar, respektera och uppskatta skillnader mellan kulturer och individer, och för att 

ge dem viljan att förbättra sig själv och sin omvärld. Berättelsers fiktiva natur gör på intet sätt 

deras innehåll eller budskap mindre effektfulla, då berättelser ”kräver, förkroppsligar och är 

mänsklig vardagserfarenhet” (Langer 2005, s. 20); deras fiktiva innehåll är fortfarande ett 

uttryck för subjektiv verklighet vilken ger oss inblick i andra människors perspektiv och 

världsuppfattningar. Att Shōko och Yuzuru är fiktiva karaktärer gör alltså inte deras situationer 

mindre värdefulla när det gäller att få elever att utveckla empati och förståelse för människor 

med andra förutsättningar och behov. 

Langer (2005, s. 31–36) använder sig av begreppet föreställningsvärld [eng. envisionment] för 

att beskriva den inre värld läsare (av alla åldrar) skapar under läsakten i dialog med berättelsen, 

från vilken de stiger in och ut för att få klarhet både om berättelsen, sin egen värld och sig själv. 

Läsarens relation till föreställningsvärlden kan delas in i fyra faser: 

1. Att för första gången stiga in i föreställningsvärlden och genom egen förkunskap och 

berättelsens inledning försöka få en förståelse för vad berättelsen är 

2. Att röra sig i föreställningsvärlden, bli fängslad och berörd och börja göra kopplingar 

mellan texten och sin egen person, identitet och erfarenheter 

3. Att stiga ut ur föreställningsvärlden och på riktigt reflektera över berättelsens påverkan 

över sitt eget liv och omvärld 

4. Att stiga ut ur föreställningsvärlden och objektifiera läsupplevelsen genom att analysera 

hur författaren hanterat handling, karaktärer, struktur, stildrag etc. och göra 

intertextuella kopplingar till andra verk8 

Föreställningsvärldens faser kan alltså direkt kopplas till litterär kompetens. Langers fjärde fas 

har mycket gemensamt med Torells performanskompetens, medan den tredje fasen ligger nära 

literacy transferkompetensen. Den tredje fasen ligger således också nära Nordbergs tredje och 

fjärde förmågor, de som handlar om reflektion över allmänmänskliga situationer respektive 

 
”funktionsnedsatta” eller bidrar till hjälp för de som har ”funktionshinder”. För exempel på sådan kritik, se 
Sveriges Radio och Jesper Sandström (2016-07-01) (se källförteckning). 
8 Notera att detta inte är ett direktcitat från Langer; i stället är de fyra faserna omformulerade av mig, men utan 
ändring av deras innebörd. Notera också att dessa fyra faser är de som beskrivs i 2005 års upplaga av Langers 
verk. I en senare upplaga beskriver hon (2011, s. 23) en femte fas: ”Leaving an Envisionment and Going Beyond”. 
Hon noterar dock själv att denna femte fas sällan inträffar, och då den är betydligt vagare och mer abstrakt än 
de fyra förstnämnda (som är oförändrade mellan upplagorna) ansåg jag den inte relevant för denna uppsats. 
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metaperspektiv på personlig utveckling. Langer (2005, s. 33) beskriver själv denna fas som den 

kraftfullaste, mest genomgripande, och potentiellt som en av de grundläggande anledningarna 

till att litteratur existerar överhuvudtaget: att den låter läsaren granska både vem de är och vem 

de kan bli, leva sig in i andra människors livssituationer och se världen genom deras ögon, och 

låta detta motivera en strävan att göra den verkliga världen bättre. Koe no katachi erbjuder just 

en sådan upplevelse. Under dess sju tankōbonvolymer får läsaren ta del av olika karaktärers 

trauman, självreflektion och självförbättring. Mobbning, diskriminering, utfrysning, 

utanförskap och försoningsförsök visas från ett flertal olika perspektiv, både subjektiva (från 

offer, förövare och åskådare) och temporala (mobbningens förelöpare, händelseförlopp och 

följd). Just då narrativ skänker elever en sådan inlevelse i dessa situationer låter de dem sätta 

sig in i och förstå dem på oförlikneliga sätt, vilket också gör att en lärare genom litterära alster 

som Koe no katachi kan nå helt nya djup i samhällsfrågor som inget annat redskap skulle kunna 

uppnå (Nordberg 2020, s. 55). Och denna upplevelse upphör inte heller då eleven nått mangans 

sista sida. Läsares föreställningsvärldar är nämligen aldrig kompletta utan ständigt formbara. 

När elever i ett klassrum således börjar diskutera Koe no katachi kan således kommentarer från 

en elevs klasskamrater få dem att ”tänka, utforska och röra sig bortom den föreställningsvärld 

som [hen] hade bara ett ögonblick tidigare” (Langer 2005, s. 73). 

En av de viktigaste förutsättningarna för värdegrundsarbete i skönlitteraturundervisning är 

alltså att läsarna (eleverna) kan leva sig in i en fiktiv värld, empatisera med de påhittade 

människor som befolkar den, och utveckla en emotionell koppling till deras uppdiktade öden. 

Med andra ord krävs det att läsningen är känslomässigt berörande. Historiskt sett har dock 

känslomässig läsning – sådan som präglas av djup inlevelse i berättelsen, empati för 

karaktärerna och våldsamma känslor av sorg, hat och lycka över de fiktiva skeendena – ansetts 

i såväl akademiska som kulturella och litterära kretsar som uttryck för vulgär lågkultur 

(Nordberg 2020, s. 43). Allt fler och fler studier tyder dock på att det är just känslomässig 

läsning som har potential att nå ut till elever och göra dem intresserade av litteraturläsning. 

Samma studier tyder också på att elever utan svårighet kan kombinera den analytiska läsning 

som samhälle och skolämnenas centrala innehåll kräver med nöjesläsning; de utesluter inte utan 

berikar snarare varandra, och ger eleverna djupare insikt i fiktionen, sin omvärld och sig själva 

(Nordberg 2020, s. 44–46). Det är just när eleven berörs av en berättelse som hen börjar 

kontemplera rätt och fel, verkliga sociala orättvisor, samt rättfärdiga och orättfärdiga handlingar 

(Rosenblatt 1970, s. 17). Narrativets karaktärer blir då ställföreträdande för offer och förövare 
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i den riktiga världen, och elevens möte med dem i texten blir en värdefull övning inför hens 

framtida möte med riktiga människor från jämförbara situationer. 

Koe no katachi är en högst känslosam manga och är tydligt strukturerad för att få en så pass 

känslomässig reaktion som möjligt från läsaren, men de sätt med vilka den försöker 

åstadkomma detta ger läsaren inblick i skriv(och tecknings-)processen och fiktion i stort. Den 

levererar således känslomässig läsning utan att behöva offra potential för analys. Och känslorna 

som berörs i mangan är också menade att ge läsaren en så god inblick som möjligt i hur personer 

i andra situationer och med andra förutsättningar tänker och fungerar. Nordberg (2020, s. 56) 

menar att ”litteratur ska läsas som litteratur”; läraren ska inte ta avstånd från litterära alsters 

känslomässiga eller fiktiva natur eller försöka sälja dem till elever eller rektorer som faktatexter 

eller renodlade redskap, utan i stället trycka på att det är just ett verks litterära drag som gör det 

så effektfull och viktig. Denna ståndpunkt stödjs av Rosenblatt (1970, s. 28) som menar att 

lärare som till för stor del behandlar litterära verk som moralpredikande broschyrer därmed görs 

blinda gällande att litteratur inte bara representerar och kommenterar det som redan finns 

(verkligheten) utan bidrar med egna, nya och unika livserfarenheter (konsten). 

 

II – KOE NO KATACHI OCH SKOLANS 

VÄRDEGRUND 

Oberoende av ämne har alla lärare skyldigheten att aktivt arbeta med skolans värdegrund i 

klassrummet (Alkestrand 2016, s. 13). Följden av att alla lärare har denna skyldighet blir lätt 

att ingen faktiskt tar itu med det, vilket är anledningen till att exempelvis Gunilla Molloy (2007, 

s. 30) argumenterar för att skolans värdegrundsarbete bäst bearbetas genom att kombinera 

lärarens kunskapsuppdrag med hens demokratiuppdrag. 

Undervisningens demokratiska dimension är för stor och komplex för att hanteras i en uppsats 

som denna. För att göra detta mer hanterbart fokuserar jag därmed på de aspekter som direkt 

kopplas till mobbning och diskriminering. Således kommer detta avsnitt att granska några av 

Koe no katachis karaktärer i förhållande till korrelerande diskrimineringsgrunder. 
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a) Funktionsvariation – Nishimiya Shôko 

Det är svårt att beakta Shōko som karaktär utan att tankarna förs till subalternbegreppet. Den 

indiska litteraturteoretikern och filosofen Gayatri Chakravorty Spivaks begrepp beskriver 

ursprungligen hur koloniserade grupper berövas på sin möjlighet att tala för sig själva, förvägras 

att inta subjektspositionen i sina egna liv, och i stället definieras som ”den tysta andra” 

(Fahlgren 2020, s. 114).9 Det fokuserar således på konflikten mellan eurocentriska perspektiv 

och – i synnerhet – inhemska indiska grupper. Dock är även Shōko tilldelad rollen som ”den 

tysta andra”. Hennes tystnad i ren bokstavlig bemärkelse är resultatet av hennes dövhet, och 

hennes klasskamraters och omgivnings oförmåga att relatera till hennes situation gör att de i 

stället främjar sig från henne och målar upp henne som någonting främmande, en ”andra”. När 

en lärare i skolan (ej hennes klassföreståndare; han gör föga för att lindra hennes situation förrän 

hon redan bytt skola) föreslår att eleverna lär sig teckenspråk för att bättre kunna kommunicera 

med Shōko (och då läraren beskriver att det är lättare för Shōko att kommunicera genom 

teckenspråk och att hon därmed tydligare kan förmedla sina känslor) svarar Naoka med att det 

är lättare för henne att kommunicera i skrift, och praktiskt taget hela klassen – inklusive 

klassföreståndaren – ställer sig på Naokas sida. 

Även i mangans nutid då mobbningen (mestadels) ligger i det förflutna får Shōko sällan 

möjlighet att tala för sig själv. Hon är blyg och har inte helt lätt att säga vad hon känner med 

teckenspråk heller, och således är det karaktärerna runt henne som tar beslut om vad de tror är 

bäst för henne. Shōkos tendens att be om ursäkt i alla situationer som innehåller någon form av 

konflikt – oavsett om hon själv spelat en aktiv roll i sagd konflikt – gör att hon tystas av Naoka, 

som tolkar Shōkos få konkreta kommunikationsuttryck som bevis på att hon ”inte har något 

intresse” av att tala med Naoka. Shōkos subalternroll gäller även till viss del på ett metaplan, 

då hon förvägras subjektspositionen i form av huvudrollsinnehavare i den manga vars 

huvudsakliga fokus just är den mobbning hon utstått och dess konsekvenser på alla inblandade. 

Med undantag för den första sidan av mangans sjätte kapitel (tankōbon #2) är det först i kapitel 

51 (tankōbon #6, den näst sista) som Shōko beviljas rollen som protagonist och läsaren får ta 

del av hennes eget, av andra ofiltrerade, perspektiv.10 Att Shōkos situation således filtreras av 

 
9 För en betydligt mer detaljerad och nyanserad bild av subalternbegreppet, läs ”Can the Subaltern Speak?” av 
Gayatri Chakravorty Spivak själv (se källförteckning). 
10 Mangans fem första tankōbon har Shōya som huvudroll och förstapersonsberättare, med undantag av några 
kapitel från Shōkos syster Yuzurus perspektiv. Tankōbon #6 skiljer sig från de övriga då inget av dess kapitel är 
från Shōyas perspektiv. De är i stället (i kronologisk ordning) från Yuzurus, Nagatsuka Tomohiros, Sahara Miyokos, 
Mikis, Mashiba Satoshis, Naokas och slutligen Shōkos perspektiv. Shōko är således den sista av mangans 
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andra än henne själv genom majoriteten av narrativet är något som både mangan och dess 

animefilmatisering fått viss kritik för.11 Dock får hon alltså upprättelse i form av sin egen 

protagonistroll till slut, och det hennes berättardel saknar i kvantitet kompenseras i stället med 

kvalité. I kapitel 51 (西宮硝子, hep. Nishimiya Shōko) förvrängs innehållet i alla pratbubblor 

för att förmedla Shōkos försök att tolka vad de i hennes omgivning säger enbart baserat på deras 

munrörelser samtidigt som hon själv är i chocktillstånd (se nästa sida). Och kapitel 52 (静寂, 

hep. Shijima, sv. ”Tystnad”) innehåller inte en enda replik, varken sagd eller tänkt. I stället 

består kapitlet uteslutande utav bilder och onomatopoetiska effekter (se nästnästa sida). I båda 

dessa kapitel används alltså bild och text (och avsaknaden av text) för att ge läsaren en inblick 

i Shōkos själstillstånd på sätt unika för serieromaner och manga som medium och helt utan 

motsvarighet i konventionell skönlitteratur. Dessa gör dem till ovärderliga redskap för att lära 

elever om förutsättningarna för personer med hörselnedsättning. 

 

b) Kön - Nishimiya Yaeko och mangakan Ôima 

Yoshitoki 

Inte helt olikt Naoka lämnar tidiga intryck av Shōkos mor Yaeko mycket att önska. Genom de 

tre första tankōbonvolymerna av mangan framställs hon alltid med samma känslokalla 

ansiktsuttryck. All hennes dialog kan placeras i kategorierna ”kritik” och ”förbud” (exempelvis 

skäller hon ut sin mor och sina döttrar då de kommunicerar via teckenspråk runt 

middagsbordet), och flera av hennes handlingar är direkt våldsrelaterade (örfilar med mera). 

Efter en våldsam konfrontation med just Naoka i tankōbon #6 refereras hon till som ”den där 

kvinnan”. På så sätt kan hon lätt kopplas till den karaktärsarketyp som Sandra M. Gilbert och 

Susan Gubar namngivit ”the madwoman in the attic”.12 Denna tenderar att representera 

författaren själv och agera utlopp för författarens egen ångest och vrede, hur hon slits mellan 

den hon faktiskt är och den hon av samhället förväntas vara (Gilbert & Gubar 1979, s. 78). 

Karaktärsarketypen ”the madwoman in the attic” kommenterar också på det specifika 

kvinnoförtryck som författaren erfarit på sätt som låter henne både identifiera den roll som tvi- 

 
prominenta karaktärer att beviljas huvudrollsstatus om man med det utgår från karaktärer från vilkas perspektiv 
narrativet förmedlas och vars tankar agerar förstapersonsberättarröst. 
11 Exempelvis från den YouTube-baserade recensenten CellSpex (se källförteckning). 
12 Namnet är en referens till karaktären Bertha Mason i Charlotte Brontës Jane Eyre (1847). Karaktären gavs 
senare större nyans i Jean Rhys’ roman Wide Sargasso Sea (1966), som är skriven ur Berthas perspektiv. 
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ngas på henne och – i bästa fall – omforma den (Gilbert & Gubar 1979, s. 79). Det rör sig sällan 

om explicita beskrivningar av verkliga händelser, men blir fortfarande ett värdefullt redskap för 

att granska sin plats i samhället. I fallet Yaeko klargörs det i tankōbon #4 att hennes make skilde 

sig från henne då Shōko diagnosticerades. Dövheten tros härleda från ett virus Yaeko fick under 

graviditeten, och både maken och svärföräldrarna lägger därför skulden för Shōkos tillstånd på 

Yaeko. Svärmodern går så långt som att påstå att dövheten kan vara ett av karma givet straff 

för synder Shōko begått i tidigare liv eller som Yaeko själv begått, och maken menar att Yaeko 

”bedragit” honom genom att föda ett dövt barn. Maken och svärföräldrarna överger sedan 

familjen. Yaeko blir alltså skuldbesatt; hon är ”skyldig” som vore hon en brottsling eller skurk. 

Övergivenhet, skuld och skam blir vad som präglar Yaekos självbild. Hon tvingas nu på egen 

hand försörja sig själv, sin mor och sina två döttrar; fyra kvinnor övergivna och skuldbesatta av 

det patriarkala samhället, vilket representeras av hennes ex-make och svärföräldrar. 

Ett återkommande koncept inom många genusvetenskapliga grenar är att en kulturs varje 

beståndsdel medvetet eller omedvetet sovras av alla människor genom ett könsfilter. Alla 

fenomen kopplas till könsskillnader, alla livserfarenheter klassificeras via könsanalogier, och 

alla uttryck och yttranden – inte minst konstnärliga och litterära – härleds till manliga respektive 

kvinnliga temperament (Ellmann 1968, s. 6–8). Detta märks inte minst just i diskurser kring 

kvinnliga författare och deras alster, då sagda alster bedöms inte utifrån litterära meriter utan 

som vore de kvinnor, ”and criticism [of books by women] embarks […] upon an intellectual 

measuring of busts and hips” (Ellmann 1968, s. 29). Fokus hamnar vare sig på intrig eller 

karaktärer, stil eller form, utan ofrånkomligen på upphovspersonens kön. Alstret reduceras till 

ett kvinnoförfattat verk, och författaren reduceras till representant för sitt kön. Detta väcker i 

sin tur frågan vad det egentligen innebär när en kvinnlig författare just ställs i en position att 

representera kvinnan. Representerar Ōima kvinnokönet när hon beskriver Yaekos situation, 

eller är hela Koe no katachi ett uttryck för kvinnokönet? Det är spörsmål kring sådan 

könsrepresentation som Shoshana Felman (1975, s. 3) ställer i ”The Critical Phallacy”: 

Is she speaking as a woman, or in the place of the (silent) woman, for the woman, in the name 

of the woman? Is it enough to be a woman in order to speak as a woman? Is ‘speaking as a 

woman’ a fact determined by some biological condition or by a strategic, theoretical position, 

by anatomy or by culture? 

En tung börda läggs över Ōimas och hennes kvinnliga karaktärers axlar. Det är också 

anmärkningsvärt att Felman specifikt talar om ”den (tysta) kvinnan” och representation genom 

att ”tala”. Som tidigare nämnt berövas Shōko sin förmåga att tala för sig själv genom en 
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kombination av dövhet och blyghet, men här tycks det som att även hennes mor och hennes 

upphovskvinna delar samma påtvingade stumhet respektive krav på att göra sig hörd. Det är 

också till en texts tystnader och luckor som dess ideologi delegeras; författaren tvingas uppdaga 

sina kommunikativa begränsningar genom implicita hänvisningar till tystnaderna/luckorna i 

stället för explicita proklameringar av budskap och lämnar därmed texten konfliktfylld, 

motsägelsefull och ofärdig (Eagleton 1976, s. 34–35). Detta gäller särskilt väl för manga som 

medium, då den just utgörs av bokstavliga luckor mellan bildrutorna. Tomhet och tystnad. Men 

Ōima vänder alltså detta till sin fördel, då hon i det tidigare nämnda kapitel 52 (”Tystnad”) låter 

Shōkos tystnad kommunicera delar av hennes personlighet och känslor som inte skulle kunna 

direkt omvandlas till ord. Shōko – den tysta kvinnan – gör sig inte hörd, men förstådd. Och 

Yaeko, även hon tystlåten, kommunicerar på egna sätt. 

De fördomar och förväntningar kvinnliga författare möter kan hämma deras skrivande, men 

kan också på ett paradoxalt sätt skänka dem nya möjligheter. Flera kvinnliga författare uppnår 

sann litterär auktoritet [eng. true female literary authority] genom att simultant foga sig efter 

och undergräva de konventioner som framlagts av patriarkala litterära strukturer (Gilbert & 

Gubar 1979, s. 73). En välläst och erfaren författare som Ōima kan dekonstruera och 

rekonstruera de kvinnliga arketyper som hon förväntas skapa i sina litterära alster, och därmed 

trotsa konventioner och samtidigt skapa mer nyanserade karaktärer (Gilbert & Gubar 1979, s. 

76). Således delegeras varken Shōko, Yaeko eller Naoka extremroller som ängel eller monster, 

utan tillåts existera i ett komplext spektrum. 

Det är signifikant att Yaekos situation både innan och efter skilsmässan är direkt bunden till 

hennes monetära situation. På flera håll motsvarar hennes situation den som beskrivs av Kate 

Millett i Sexualpolitiken (2012, s. 45–47). Innan skilsmässan är hon helt beroende av sin makes 

och svärfamiljs ekonomiska tillgångar, och agerar mer eller mindre undersåte. När de överger 

henne spelar hennes klasstillhörighet inte längre någon roll, ty hon har ändå ”alltid färre 

permanenta klassförbindelser än mannen”; makens klassförbindelser ledsagar honom till nästa 

fas av livet, men hennes upphör i hans frånvaro. I mangans samtid har Yaeko på egen hand 

arbetat sig uppåt, och har det nu betydligt bättre ekonomiskt ställt än Shōyas mor Miyako. Men 

hennes ekonomiska ställning förblir bräcklig. Det är det fortsatta förstörandet av Shōkos dyra 

hörselapparater, inte den övriga mobbningen, som tvingar Yaeko att flytta dottern till ny skola. 

Även det Millett beskriver om hur det patriarkala klassystemet ställer kvinnor mot varandra slår 

in i och med konflikten mellan Yaeko och Miyako. Som ytterligare botgällning – utöver att 

Miyako redan betalat tillbaka hörselapparatskostnaderna – drar Yaeko av ett av Miyakos 
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örhängen och lämnar hennes öra blödande i en av lex talionisprincipen bestämt straff (Shōkos 

öra blödde på samma sätt efter att Shōya dragit ut en av hörselapparaterna). Yaeko och Miyako 

målas således upp som rivaler. Men som tidigare nämnt använder också Ōima dylika arketyper 

och klichéer just för att senare undergräva dem och komma med egna kommentarer. 

Mangans femte tankōbonvolym avslutas med att Shōya lyckas hindra Shōko från att begå 

självmord genom att hoppa från en balkong på bekostnad av att han själv faller och läggs in på 

sjukhus. När han skrivs ut i början av den sjunde tankōbonvolymer insisterar Yaeko – som vid 

det här laget har börjat inse hur hjälpsam han och de andra i vänkretsen har varit i att stödja 

Shōko och Yuzuru – på att betala sjukhusräkningen. Miyako insisterar då i sin tur på att bjuda 

in Nishimiyafamiljen på middag, under vilken hon och Yaeko kommer närmare varandra vid 

insikten att de har mycket gemensamt (även Miyako övergavs av sin make och lämnades med 

både monetära skulder och skuldkänslor). Här som på så många andra ställen levererar således 

Koe no katachi budskapet att det som binder människor samman vida överväger det som 

separerar dem, och att empati är det mäktigaste redskapet i en människas arsenal. Slutet på 

konflikten mellan Yaeko och Miyako känns inte heller påtvingat och är inte orealistiskt 

sockersött. Deras konflikt och de stora skillnaderna i deras personligheter och perspektiv 

presenteras från mangans första tankōbon, och tillåts alltså utvecklas under hela mangans gång 

(närmare sex år i narrativets kontinuitet). Yaeko får inte ett plötsligt åsiktsskifte, utan påverkas 

av ett flertal viktiga händelser (hennes döttrars växande vänkrets, hennes mors död, hennes 

äldre dotters självmordsförsök m.m.). Hennes och Miyakos vapenvila och senare vänskap 

känns därför välförtjänt. 

Yaekos utveckling som karaktär kan därför tyckas spegla Ōimas utveckling som mangaka och 

författare. Kvinnliga författarskap har beskrivits gå igenom tre faser: 1) Imitation och 

internalisering, som lyder de konventioner som framlagts av den dominerande (patriarkala) 

författartraditionen. 2) Protest mot dessa konventioner och förespråkande för minoritetens (de 

kvinnliga författarnas) rättigheter, värde och självständighet. 3) Identitetssökande och 

självinsikt där fokuset flyttas till upptäckten av det egna, unika författarskapet (Showalter 1977, 

s. 13). Yaeko tvingas först åtlyda de restriktioner som framlagts av maken och svärföräldrarna. 

När de överger henne tvingas hon stå upp för sig själv och bli självständig – mot andra aggressiv 

– yrkeskvinna. Mot slutet har hon nått en djupare insikt kring vem hon själv och sina döttrar är, 

vågar på nytt söka kontakt utifrån (Miyako) och kan således begrava den skuld och skam som 

tvingats på henne av maken och svärföräldrarna. Hon blir sin egen person, men inte genom att 

stänga ute andra, utan genom att öppna upp för andra. Tittar vi på Ōima utgör hon som kvinnlig 
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mangaka en tydlig minoritet i en mansdominerad kulturkrets. I den mån hon tillåts inträde är 

det på löftet att skriva konventionell shōjomanga. Koe no katachi kan alltså redan i val av 

målgrupp sägas utgöra en protest mot konventioner.13 Mangaskapandet i sig utgör sedan Ōimas 

identitetssökande, där hon finner sin egen röst (”tyst” som den må vara) och lyckats skapa ett 

narrativ som mycket riktigt utmanar konventioner för såväl kvinnliga mangakaskap som de 

berättelser som passar shōnen. 

 

c) Könsöverskridande identitet eller uttryck – 

Nishimiya Yuzuru 

När Shōya och läsaren först stöter på Yuzuru utger sig ungdomen för att vara Shōkos pojkvän. 

Yuzuru försöker i största möjliga mån hindra Shōya från att träffa Shōko och är öppet fientlig 

mot honom. Yuzuru är väl medveten om att Shōya är en av de som brukade mobba Shōko och 

försöker både beskydda henne från vidare trakasseri och straffa de som behandlat henne illa. 

Först efter att Shōya hjälpt Yuzuru (då denne i ett tillfälle funnit sig själv utan skor, tak över 

huvudet och mat) klargörs det att hon i själva verket är Shōkos yngre syster. Hon klipper sitt 

hår kort, klär sig i pojkkläder och använder det manliga förstapersonspronomenet ”ore”.14 I de 

få scener där Yuzuru är klädd i typiska flickkläder – exempelvis inför en begravning – kallar 

hon det själv för ”cosplay”.15 Varken Yuzuru eller mangan säger någonsin något explicit om 

könsöverskridande identiteter, men stora delar av hennes16 karaktär kan sägas vara exempel på 

könsöverskridande uttryck. 

 
13 Innan Koe no katachi publicerades i de sju tankōbonvolymer den är tillgänglig i idag sattes den i serienummer 

i 週刊少年マガジン (hep. Shūkan Shōnen Magajin, sv. ”Shōnen veckotidning”), som alltså riktar sig till 

tonårspojkar.  
14 Japanskan har inte en direkt motsvarighet till svenskans ”jag”. Den närmsta motsvarigheten utgörs i stället av 

flera olika pronomen. ”Watashi” (私) och ”watakushi” (わたくし) är båda teoretiskt sätt könsneutrala, men är 

också de enda som används av kvinnor/flickor. ”Boku” (僕) är det pronomen som ofta används av män och pojkar 

(i informella situationer). ”Ore” (俺) anses vara ett rått pronomen, som män och pojkar enbart använder bland 

människor de känner väldigt väl eller i tämligen ”grabbiga” situationer. Att Yuzuru således berättar sanningen 
om sig själv genom att säga ”Jag [Ore] är Shōkos lillasyster” är därför anmärkningsvärt. 
15 I ”cosplay” (förkortning av ”costume play”) klär man ut sig till en (ofta fiktiv) karaktär. Att Yuzuru kallar sin 
flickuniform ”cosplay” kan därför tolkas som att hon inte är sig själv i flickkläder, utan spelar någon annan. 
16 Att jag i denna uppsats använder ett feminint pronomen för att beskriva Yuzuru kan tolkas som att jag själv 
tagit ställning i karaktärens könstillhörighet. Dock är det lite mer komplicerat än så. Yuzuru beskrivs som 
”hon/henne” av andra karaktärer i mangan från det att släktskapet till Shōko har fastställts, och Yuzuru rättar 
aldrig någon av dessa karaktärer (men fortsätter som sagt att använda förstapersonspronomenet ”ore”). Även 
andra texter om mangan använder feminina pronomen om karaktären. Därför känner jag mig inte alltigenom 
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Hellre än att tala om ”queer” använder flera svenska forskare, akademiker och skribenter i 

stället uttrycket ”skevt”, som anses ha ett ”bredare perspektiv än queer och därigenom undvika 

att det senare urvattnas” (Holmberg 2020, s. 177). Detta perspektiv använder begreppet ”skevt 

kvinnoblivande” för att beskriva flickor som antingen inte vill eller kan ”bli” flickor, en 

beskrivning som är väl passat för att beskriva Yuzurus situation (Holmberg 2020, s. 177). Vad 

gäller queerteorin i allmänhet är en av dess särdrag synen på kön och sexualitet som sociala 

konstruktioner (Holmberg 2020, s. 171). Man är inte flicka, utan gör sig själv eller görs av 

andra till flicka. Även här är kopplingen till Yuzuru tydlig. Till såväl utseende som beteende 

gör Yuzuru aktivt sig till pojke, men klassificeras ändå av andra som flicka. 

Att diskrimineringsgrunden specifikt talar om könsöverskridande identitet är anmärkningsvärt 

i och med de senare årens diskurs kring vad begreppet ”identitet” egentligen är tänkt att 

innebära. Begreppet antyder en bestämd helhet som passar allt sämre och sämre med den 

alltmer komplexa bild av en individs psyke och inre värld vilken såväl forskare som filosofer 

målar fram (Fokin 2015, s. 5). Vissa kretsar propagerar således för att hellre tala om en individs 

identiteter; pluralböjningen illustrerar tydligare hur exempelvis flickskap ständigt konstrueras, 

skrivs om och byts ut i samarbete med de andra aspekter som utgör individen (hens sexualitet, 

etniska tillhörighet, ekonomiska situation m.m.) (ibid.). Exempelvis påpekar Rebecka Fokin 

(2015, s. 9–10) i sin granskning av Jessica Schiefauers ungdomsroman Pojkarna att dess 

protagonist Kim (som genom en magisk blomma under romanens gång varit såväl flicka som 

pojke) i slutet av romanen inte längre är låst till att identifiera sig som vare sig man eller kvinna, 

utan i stället är ”människa”. Denna mångfacetterade syn på det egna jaget passar också in väl 

på hur Yuzuru tycks uppfatta sig själv. Mangans karaktärer och läsare ställer sig måhända 

frågande till huruvida hon är mer pojke eller flicka, men själv tycks hon inte grubbla alltför 

mycket på saken. Karaktärerna runtomkring henne säger ”hon/henne”, själv fortsätter hon med 

”ore”. Hon tycks bekväm med både det manliga och det kvinnliga, och med ingetdera, ty 

Yuzuru vet själv att hon är människa. 

Alltsedan den populära mangan Ranma ½ (av mangakan Takahashi Rumiko) har ”lek med 

könsroller” – där antingen en mangas karaktärer eller dess läsare görs osäkra gällande 

karaktärers kön – flitigt porträtterats i manga på sätt som framhäver och ifrågasätter traditionella 

könsroller (Boglind & Nordenstam 2010, s. 141). Boglind och Nordenstam (2016, s. 41) menar 

att identitetssökande är det vanligaste motivet i ungdomslitteratur. Där behandlas karaktärers – 

 
berättigad att på eget bevåg använda vare sig ”hen” eller ”han” om Yuzuru, även om jag har full förståelse för de 
som argumenterar att det vore lika – eller än mer – korrekt. 
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och därmed läsares – självsyn, och hur personer skapar sig själva och skapas av samhället 

omkring dem. Alltsedan 1980-talet har könsöverskridning blivit ett alltmer relevant och 

populärt exempel på sådan identitetssökande. Frågor gällande transsexualitet berörs dock sällan 

i svenska romaner, och tycks vara bättre representerat i serier och manga (Boglind & 

Nordenstam 2016, s. 46). Koe no katachis skildring av Yuzuru känns därför särdeles relevant 

och framför allt viktig i att ge gymnasieelever en rikare inblick i könsöverskridande identiteter 

och uttryck och identiteter överhuvudtaget. 

 

d) Etnisk tillhörighet – Läsaren 

Med undantag för Shōkos brasilianska svåger (som bara syns som hastigast en gång i mangan) 

och hans systerdotter Maria är samtliga karaktärer i Koe no katachi japaner (eller har åtminstone 

japanska namn). På så sätt erbjuder den måhända inte lika riklig potential för diskussion kring 

etnicitet som kring de tidigare nämnda diskrimineringsgrunderna. Dock finns det 

beröringspunkter även här, gällande exempelvis mangan som litteraturval. Frågor kring 

litteraturval i svenskundervisning kopplas som tidigare nämnt ofta till diskussioner kring 

etablerande och upprätthållandet av litterär kanon. Vissa menar att litteraturvetares och lärares 

fokus på att ge elever ”en gemensam kulturell orientering” och deras prioritering av verk från 

kända (ofta döda och manliga) svenska författare leder till att de aktivt väljer bort litteratur som 

skulle ha en mer personlighetsutvecklande effekt på elever (Malmgren 1988, s. 95). Sådant 

fokus och prioritering kan också leda till att litteraturundervisning indirekt undviker narrativ 

som utspelar sig i andra delar av världen, så att ”[d]et tycks som om Sverige = Världen” för 

eleverna (Boglind & Nordenstam 2016, s. 71). Denna tendens blir särskilt oroväckande då man 

tar hänsyn till att svenska klassrum blir mer – inte mindre – mångkulturella, där såväl elever 

som lärare med olika etniska, nationella, kulturella och språkliga bakgrunder samlas. Vad gäller 

litteraturval i klassrummet är det därför upp till läraren att välja litteratur som stärker elevernas 

respekt för sin egen bakgrund och berikar deras förståelse för andras, men allt för ofta förses 

elever med annan etnisk bakgrund med romaner där ”[s]venskar med annan etnisk bakgrund 

beskrivs av svenska författare från ett svenskt perspektiv” (Boglind & Nordenstam 2010, s. 

317). Det finns därför en svenskfixering i många gymnasieklassrum. Elever behöver litteratur 

där personer med annan etnisk bakgrund förses sådan nyans och psykologiskt djup som ofta 

enbart förunnas karaktärer med svensk etnisk bakgrund, och skrivna av författare som själva 

har annan bakgrund. Andelen elever med japanskt påbrå i Sverige är förvisso relativt lågt, men 
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manga som Koe no katachi kan likväl ge elever en djupare inblick i andra delar av världen och 

de människor som lever i dem. 

 

e) Intersektionellt perspektiv – Samtliga 

Utifrån ett intersektionellt perspektiv bör man inte se på diskrimineringsgrunderna individuellt, 

utan bör i stället kontemplera hur de påverkar varandra. Exempelvis är den behandling Shōko 

utstår i sexan är inte bara resultatet av hennes funktionsvariation, utan även av hennes kön och 

ålder. Sättet hon görs till mål av exempelvis Naoka kan också kopplas till hennes förmodade 

sexuella läggning, då det finns tecken på att en bidragande faktor till Naokas fientlighet kan 

vara att hon ser Shōko som kärleksrival.17 

Den intersektionella dimensionen kan också kopplas till både den tidigare nämnda synen på en 

individ som havande identiteter snarare än en enhetlig identitet och till identitetssökande som 

ungdomslitteraturens mest återkommande fokus. Från ett postmodernistiskt perspektiv handlar 

nämligen inte identitetssökande om att hitta sitt ”sanna, inre jag” [eng. ”the  eternal,  

unchanging truth of oneself”, direkt övers. ”jagets eviga, oföränderlig sanning”], utan snarare 

om ett ständigt formande av nya tillfälliga ”jag” resulterande från granskning och acceptans 

(eller förnekelse) av alla de komponenter (könsliga, etniska, klasskopplade m.m.) som utgör 

vad och vem en person är (Coats 2011, s. 109–112). Shōya kan inte genom sitt identitetssökande 

komma till en enkel förståelse av sin roll som mobbare, ty han har till lika stor del också varit 

offer. Shōkos problem skulle inte lösas om hon en morgon skulle vakna upp och inte vara döv.18 

Yuzuru är inte antingen pojke eller flicka. Naoka är inte den missförstådda mobbaren som det 

i själva verket är mer synd om än hennes offer, inte heller är hon ett illvilligt monster som får 

näring genom andras plågor och förödmjukelse. Ingen del av vårt samhälle eller psyke är 

tillräckligt onyanserat för att så enkelt kunna förklaras. Komplexitet utgör allt, och Koe no 

katachi gör ett utmärkt jobb av att framhäva just detta faktum. 

 
17 Detta är dock ren spekulation på min sida. Romans spelar en viss roll i mangans narrativ, men då en av dess 
huvudsakliga teman också är kommunikationshinder är det få karaktärer som explicit erkänner romantiskt 
intresse för andra. 
18 Vilket är ett scenario hon föreställer sig i en scen i det tidigare nämnda kapitel 51. Hon fantiserar en alternativ 
mellanstadiegång där hon – genom att inte vara döv – kommer väl överens med de andra i klassen och blir vän 
med Shōya och Naoka i stället för mobbad av dem. Hela scenen framställs på ett drömskt och orealistiskt sätt, 
där alla mangans karaktärer är föga karaktäristiskt glada, trevliga och hoppfulla, och kontrasterar sedan detta 
mot den ”low point” (det mörkaste skedet i en berättelse där karaktärerna har det som svårast; infinner sig 
vanligtvis – och även i detta fall – precis innan klimax) som utgör narrativets verkliga samtid. 
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Hur visas i handling att alla är viktiga och att alla kan och behöver bidra till det gemensamma 

lärandet? Hur görs undervisningen så meningsfull att den ses som något värt att samlas kring? 

Att värdesätta olika erfarenheter och synsätt syftar också till att skapa förståelse och empati 

för andra. Människor behöver kunna leva sig in i andras tankar och känslor. Det finns risker 

med att lägga fokus på det som skiljer människor åt i stället för det som förenar. 

~Skolverket 2019, s. 20 

Denna formulering från Skolverket framhäver simultant ett av mangans viktigaste budskap och 

en av de primära sätten med vilka jag skulle berättiga användningen av Koe no katachi i 

svenskklassrummet. Som tidigare nämnt är mangan strukturerad på ett sätt som uppmuntrar 

läsaren att empatisera med alla dess huvudsakliga karaktärer. Mobbare och mobboffer och 

åskådare, de som försöker hjälpa till och de som tittar bort, överbeskyddande föräldrar och 

lärare som enbart beskyddar sig själva; alla ges de rikliga tillfällen av mangakan att antingen 

genom tanke, ord eller handling förklara varför de gör vad de gör och vad de hoppas uppnå. 

Genom detta stildrag visar således Ōima att det är mer som förenar karaktärerna – och 

människor i allmänhet – än vad som skiljer dem åt. Shōko, Shōya och Naoka har kraftigt 

kontrasterade personligheter och handlingsmönster, men de har alla ett gemensamt mål: att nå 

ut till och kommunicera med andra. Den ”tysta röst” titeln hänsyftar på handlar inte enbart om 

Shōkos dövhet, utan om samtliga karaktärers önskan att bli förstådda av andra och varandra. 

Och det är detta som gör Koe no katachi så pass nödvändig i svenskklassrummet. Den visar att 

alla människor – oavsett vem de är, vilka deras problem är eller vad för handlingar de begått – 

är människor. För att vårt samhälle ska fungera måste allas erfarenheter värdesättas, även om 

de är svåra att empatisera med eller nästintill omöjliga att sympatisera med. Elever som utsatts 

för mobbning måste ges tillfälle att leva sig in i en mobbares världsbild. Elever som utsatt andra 

för mobbning måste få känna av hur ett mobboffer mår. Elever som står vid sidan av och hejar 

på eller kritiserar eller tyst iakttar måste förstå vilken roll de själva spelar (och acceptera det 

faktum att de verkligen spelar en roll), och kunna förstå hur ett mobbningsfenomens alla 

komponenter påverkar samtliga inblandade och samhället i stort. Elever måste förstå hur 

människor med andra funktionsvariationer (som Shōko), kön, könsöverskridande identiteter 

(som Yuzuru), etniciteter, trosuppfattningar, sexuella läggningar och åldrar upplever världen. 

Det är genom att låta litterära verk som Koe no katachi skänka elever ställföreträdande 

livserfarenheter som läraren kan jobba verkligt värdegrundsfrämjande i klassrummet. 
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III – KOE NO KATACHI I SVENSKKLASSRUMMET? 

De föregående tjugofyra sidorna av denna uppsats har sökt svara på dess två första 

frågeställningar, gällande Koe no katachis potential inom skönlitteraturundervisning och 

värdegrundsarbete. Eventuellt har mina argument övertygat er som läsare om mangans 

kvalitéer. Måhända är ni intresserade av att använda mangan i er egen undervisning? Om så är 

fallet har jag dessvärre tråkiga nyheter att förmedla, nyheter som kort och koncist svarar på 

uppsatsens tredje frågeställning gällande om det vore praktiskt genomförbart för 

gymnasiesvensklärare att använda sig av Koe no katachi i sin undervisning. 

I dagsläget är det i stort sett omöjligt att rent praktiskt använda sig av manga i svenska klassrum, 

dels då det skulle kräva klassuppsättningar av relativt obskyr litteratur, dels därför att manga 

knappt översätts till svenska idag. I och med millennieskiftet kom en veritabel mangavåg över 

västvärlden i allmänhet och Sverige i synnerhet, där såväl utgivning som översättning av manga 

ökade explosionsartat (Boglind & Nordenstam 2010, s. 140). Vissa teoretiserar att denna 

popularitet var resultatet av att manga tilltalade både pojkar och flickor, varav de senare dittills 

i stort ignorerats som målgrupp av västerländska serieförläggare vilka främst gav ut 

superhjältetidningar (Gravett 2005, s. 184). Många västerländska serieskapare inspirerades då 

att göra egna serier i mangaliknande ådra (som svenskt exempel kan nämnas Carolina 

“Carromic” Ståhlbergs och Oskar Ekmans Bleckmossen). I Sverige varade denna våg dock bara 

i ett knappt årtionde. 2009 minskade den svenska mangautgivningen med 50%, och har sedan 

dess praktiskt taget sinat.19 Som exempel kan nämnas att Oda Eiichirōs One Piece – den mest 

bästsäljande mangan i historien – översattes till svenska fram till den femte juni 2013 i och med 

utgivningen av mangans sextiosjätte tankōbon. One Piece är dock inte en färdig manga; dess 

nittioåttonde tankōbon har i år släppts i Japan, och fler är på väg. Och Koe no katachi finns inte 

översatt till svenska överhuvudtaget. 

Ett av mina mål med att skriva denna och min förra uppsats – ej direkt knuten till syften och 

frågeställningar – är förhoppningen att starta en diskussion om manga och animes potential som 

lärarresurser, så att tabustämpeln på dem kan avlägsnas och begränsningarna kan börja luckras 

 
19 Svenska barnboksinstitutet (Sbi) ger årligen ut dokumentation av bokprovning, där de beskriver trender i barn- 
och ungdomslitteratursutgivning. I deras bokprovning för år 2013 (s. 18) kunde de notera att ”mangautgivningen 
har minskat avsevärt de senaste åren” och att det 2013 ”utkom blott fyra mangapocketar översatta från 
japanska”. I deras bokprovning för år 2017 (s. 22) noterade de att det var det första året ”sedan den stora 
mangautgivningen i mitten av 00-talet som det inte kom en enda japansk seriebok på svenska”. 2019 (s. 26) 
dokumenterade de utgivningen av endast en japansk manga översatt till svenska. 
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upp. Om fler inser vad svenska läsare i allmänhet och svenska elever i synnerhet går miste om 

i dagsläget kan det förhoppningsvis ske förändring. En svensk upplaga av Koe no katachi vore 

ett oersättligt mäktigt verktyg i en svensklärares händer, och att detta verktyg ej unnas oss är en 

tragedi. 
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AVSLUTNING 

結 論 

 

Slut? Nej, färden upphör ej här. En uppsats avslut öppnar upp för nya vägar och stigar. Måhända 

leder en av dessa stigar till uppluckringen av svensk litterär kanon och skollitteraturval, ny 

svensk mangautgivning, och översättningen av Koe no katachi till svenska. Svaret på 

uppsatsens tredje frågeställning tycks dessvärre än så länge något dyster. Blickar vi tillbaka till 

de andra två frågeställningarna ges vi dock mer att kontemplera. Koe no katachis medium är 

inte till dess nackdel, utan manga kan erbjuda jämbördiga utmaningar som epik, lyrik och 

dramatik, om än serverat på sätt unika för mangamediet där visuell tolkning spelar en avgörande 

roll. Alla tecken tyder på att Koe no katachi dessutom har god didaktisk potential, exemplifierat 

av hur nyanserat den skildrar bland annat mobbningens komplexa verklighet. Den borde utan 

problem kunna användas för att utveckla litterär kompetens hos gymnasiesvenskelever, då 

texten låter läsaren erfara skeenden som berikar deras förståelse för såväl människorna i sin 

omvärld som för sig själva. Mer specifikt låter mangan läsaren erfara ett flertal olika livsöden 

och världsåskådningar. Shōya, Naoka och Miki skänker olika inblickar i hur 

mobbningssituationer ser ut och tillåts ske. Genom Shōko får läsaren ett smakprov på hur 

dövhet kan påverka ens syn på omvärlden. Genom Yaeko – och via analys av mangakan 

Yoshitoki Ōima – ges en djupare förståelse av kön, medan Yuzurus kapitel har potential att helt 

förändra hur läsaren uppfattar könsöverskridande identiteter och uttryck och identiteter 

överhuvudtaget. Och som vore den skriven med ett intersektionellt perspektiv i åtanke skänker 

Koe no katachi djupare förståelse för hur komplexa och unika alla människor är på ett sätt som 

paradoxalt nog framhäver hur det som förenar människor vida överväger det som skiljer dem 

åt, och att vi alla är människor. Det är det som gör att Ōimas verk har en sådan otrolig didaktisk 

potential, och varför den simultant skulle fungera för mer typisk skönlitteraturundervisning som 

för värdegrundsfrämjande arbete. Koe no katachi låter oss höra den tysta röst som talar inom 

oss alla, som påminner oss om vad det egentligen innebär att vara människa, och inspirerar oss 

att höja vår röst för att hjälpa våra medmänniskor. Den har mycket att säga. 
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APPENDIX / BILAGOR 

付 属 書 

 

BILAGA I: KOE NO KATACHIS DRAMATIS PERSONÆ 

 

ISHIDA SHŌYA  (Förstapersonsberättare tankōbon #1–5, #7) 

Mangans huvudsaklige protagonist. 

I mellanstadiet var han klassclown och populär bråkstake och mobbade Shōko. När hon tvingas 

byte skola görs han till syndabock och blir själv mobbad. Han utvecklar således skuldkänslor, 

självförakt och självmordstendenser. 

I sista året av högstadiet stöter han på Shōko på nytt, och använder sin nyförvärvade 

teckenspråksförmåga att knyta kontakt med henne i ett försök att gottgöra sitt tidigare beteende. 

Deras växande vänskap blir startskottet för mangans sanna historia, som kartlägger deras 

personlighetsutveckling, växande vänkrets och personlighetsutvecklingen för de i den. 

 ISHIDA MIYAKO 

 Shōyas mor. Hon är ensamstående och jobbar på en frisörsalong för att försörja

 sig själv, sin son, dotter och dotterdotter. Hon är en varm och skojfrisk person,

 men tvekar inte att (verbalt) läxa upp sin son när han gör någonting fel. 

 ISHIDA MARIA 

 Shōyas halvjapanska/halvbrasilianska systerdotter, som bor hos Shōko och

 Miyako medan hennes föräldrar jobbar. Hon är ett glatt dagisbarn. 

 

NISHIMIYA SHŌKO  (Förstapersonsberättare tankōbon #6) 

En döv, tystlåten och blyg flicka. Hon föddes döv och är ej dövstum, men kommunicerar 

huvudsakligen via teckenspråk. Hon tenderar att le i alla situationer – även då hon i själva verket 

känner obehag eller självförakt – och att be om ursäkt till de i sin omgivning oavsett om hennes 

egna handlingar på något sätt lett till konflikt. Hon hyser ingen agg mot de som mobbat, mobbar 

eller förolämpar henne, utan tenderar i stället att skylla på sig själv. 

 NISHIMIYA ITO 

 Yaekos mor och Shōkos och Yuzurus mormor, som hjälpte uppfostra dem medan

 Yaeko på egen hand försörjde dem. Hon väldigt uppmuntrande till såväl dotter

 som barnbarn. Hennes död och begravning i tankōbon #4 är en av de faktorer som

 får Yaeko att ändra beteende. 
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 NISHIMIYA YAEKO 

 Shōkos och Yuzurus mor. Hon tycks ofta känslokall och uppvisar sällan känslor

 starkare än irritation. Hon övergavs av sin make och svärföräldrar efter att Shōko

 diagnosticerades, och beskylldes av dem för hennes dövhet. Hennes egen mor

 stannade dock kvar och hjälpte henne uppfostra döttrarna. Hon visas i flera scener

 vara fysiskt våldsam (dock inte mot sina döttrar), men genomgår en påtaglig

 personlighetsutveckling under narrativets gång. 

 NISHIMIYA YUZURU (Förstapersonsberättare tankōbon #2, #4–6) 

 Shōkos lillasyster. Hon klär sig som och beter sig som pojke (och använder det

 manliga förstapersonspronomenet ore) men identifierar sig likväl just som syster.

 Hon är väldigt defensiv gällande sin syster, och har inte glömt eller förlåtit Shōyas

 del i mobbningen. Med tiden blir dock även hon hans vän, och blir en del av den

 växande vänkretsen. 

 

UENO NAOKA  (Förstapersonsberättare tankōbon #6) 

Shōyas och Shōkos före detta mellanstadieklasskamrat. Hon mobbade också Shōko, men 

undslapp straff för det. När hon springer på Shōya på högstadiet försöker hon på nytt bli hans 

vän, men har till skillnad från honom fortfarande en negativ inställning till Shōko, och fortsätter 

att bete sig på liknande sätt som under mobbningstiden. Även hon brottas dock med självförakt, 

och hennes känslor gentemot Shōko är mer komplexa än en konventionell mobbare-mobboffer-

dynamik. 

 

KAWAI MIKI  (Förstapersonsberättare tankōbon #6) 

Miki var klassordförande i hennes, Shōyas, Shōkos och Naokas klass. Hon var inte direkt 

delaktig i mobbningen, men agerade ofta medlöpare. Hon såg dock inte på sig själv som 

medskyldig, och även fem år senare anser hon att hon inte gjort eller gör något fel. Hon är 

självcentrerad och något världsfrånvänd, som uppvisat av hur hennes självbild kontrasteras mot 

hur andra uppfattar henne. Hon har ett romantiskt intresse för Satoshi. 

 

SAHARA MIYOKO  (Förstapersonsberättare tankōbon #6) 

Före detta mellanstadieklasskamrat till Shōya, Shōko, Naoka och Miki. Hon försökte aktivt bli 

vän med Shōko, och erbjöd sig att lära sig teckenspråk för att hjälpa henne. Hon blev därför 

själv mobbad av Naoka och andra i klassen (dock ej Shōya, som – avsmak för Shōko till trots 

– respekterade Miyokos mod). Miyoko bytte därför skola några veckor innan Shōko följde 

hennes exempel. Fem år senare stiftar hon åter bekantskap med Shōya och Shōko, och har 

liksom Shōya lärt sig teckenspråk under mellantiden. Till deras förvåning har hon också blivit 

klasskamrat med och vän till Naoka under perioden, och hyser inget agg för mobbningen. 

Liksom Kawai skiljer sig hennes självbild från hur omgivningen uppfattar henne, men på 

motsatt sätt (hon chockas då klasskamrater kallar henne ”snygg” och ”cool”). 
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NAGATSUKA TOMOHIRO (Förstapersonsberättare tankōbon #6) 

En av Shōyas klasskamrater. Efter att Shōya räddar hans cykel från att bli stulen blir de två 

vänner. Tomohiro vet inget om de andras tidigare situation, men ser det som skyldighet i sin 

roll som Shōyas ”bäste vän” att hjälpa honom komma närmare Shōko. Hans kortfilmprojekt 

blir ett gemensamt mål som resten av vänkretsen strävar mot under mangans senare hälft. 

 

MASHIBA SATOSHI  (Förstapersonsberättare tankōbon #6) 

En av Shōya och Tomohiros högstadieklasskamrater, som intresserar sig för Shōya och blir 

hans vän. Han blev själv mobbad under mellanstadiet, vilket i stället för självförakt får honom 

att sträva efter rättvisa i liknande situationer. Han tål inte att se människor behandlas illa, och 

är beredd att hamna i konflikt själv för att försvara andra. Det allvar han visar i dessa situationer 

kontrasteras mot hans sedvanliga lugna attityd. 

 

TAKEUCHI 

Shōyas, Shōkos, Naokas, Mikis och Miyokos lärare och klassföreståndare på mellanstadiet. 

Han gör föga för att försvara Shōko i mobbningssituationer, säger åt Shōya att han förstår varför 

han har så svårt för henne, och kritiserar en kollega som föreslår att de alla ska lära sig 

teckenspråk för att hjälpa Shōko. När Shōko byter skola i och med att mobbningen och 

förstörandet av hennes dyra hörselapparater når moderns och rektorns öron utnämner han Shōya 

till syndabock för hela mobbningen. Han låter sedan Shōya mobbas på samma sätt som Shōko 

blev. När Shōya och Satoshi stöter på honom i mangans samtid (tankōbon #5) menar han att 

skulden för hela situationen låg på Shōko och Nishimiyafamiljen, och säger att de som inte 

gjorde någonting åt saken (som Miki) är lika skyldiga. Detta får Satoshi att tömma en 

vattenflaska över honom. 
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