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Inledning 

 

Det är viktigt att välja rätt litteratur i skolan. Det är viktigt att eleverna får möta bra litteratur och det 

är viktigt att de kan tillgodogöra sig undervisningen. Jag själv gärna ha glädje av undervisningen, 

samtidigt som det förstås också är viktigt att i egenskap av lärare inte stå ensam bakom 

litteraturvalet utan att förankra litteraturundervisningen i aktuell forskning liksom att följa kurs- och 

ämnesplaner. Därför denna uppsats. 

Jag har valt ut två romaner: Charlotte Brontës Jane Eyre och Jean Rhys Sargassohavet.
1
 Brontës 

roman har alltsedan utgivningen varit föremål för diskussion och litteraturvetenskapliga studier, inte 

minst inom feministisk litteraturkritik, men framför allt har JE fängslat tusentals läsare. I sin 

explicita koppling till JE har SH kommit att betraktas som en postkolonial kritik av Brontës roman. 

Bland allmänheten är SH mindre uppmärksammad, men den har kommit att räknas som en av de 

moderna klassikerna.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i så fall vad som i Charlotte Brontës JE och 

Jean Rhys SH vore lämpliga att använda i litteraturundervisning i svenska. Vad är lämpligt att lyfta 

fram i dessa romaner? Vad kan fängsla, utmana och väcka diskussion i klassrummet? Till hjälp har 

jag Jack Thomsons läsdidaktiska teori om den kompetenta läsaren. Thomson har utvecklat ett 

läsarens utvecklingsschema i sex steg, utifrån vilket jag hoppas kunna utreda dels vad i romanerna 

som går att lyfta fram på respektive steg, och dels huruvida det är möjligt att delge elever på 

samtliga steg givande undervisning kring dessa romaner.  

Analysurvalet kommer uteslutande avgränsas med hjälp av Thomsons schema.
2
 Uppsatsen 

kommer att innehålla jämförelser mellan de två romanerna, med avseende på handling, karaktärer 

och vissa litteraturtekniska grepp. Kort kommer även en del ifrågasättanden göras, liksom vad 

författarna kan ha influerats av. En betydande del kommer att koncentreras kring analyser med 

avstamp i den forskning som gjorts, främst inom feministisk och postkolonial litteraturkritik, kring 

romanerna. Inledningsvis kommer uppsatsen att innehålla ett avsnitt där jag argumenterar kring 

varför det är föredömligt att använda just dessa romaner i svenskundervisningen, bland annat med 

stöd i gällande styrdokument. 

Uppsatsen kommer således i huvudsak att syssla med tre av didaktikens grundläggande frågor, 

nämligen: Varför – denna litteratur, samt Vad – som i denna litteratur kan vara givande att arbeta 

med, samt När – undervisningen i så fall lämpligen blir aktuell. Den inte minst lika viktiga frågan 
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Hur kommer i princip att lämnas obesvarad, dels på grund av brist på utrymme, men även på grund 

av att detta i betydligt högre grad beror på tid, plats och person. Jag hoppas att uppsatsen kan bli ett 

användbart verktyg i framtida undervisning, både konkret och som konceptuellt exempel – en slags 

mall. 

 

Bakgrund 

År 1847 ger Charlotte Brontë ut JE. Romanen handlar om Jane, en engelsk föräldralös flicka 

uppvuxen som en askunge hos elaka släktingar. Efter skolvistelse tar den 18-åriga Jane anställning 

som guvernant på Thornfield Hall och förälskar sig i sin husbonde Mr Rochester. Känslorna är 

besvarade men när de två ska gifta sig kommer det fram att han redan är gift med en galen kvinna 

som han i hemlighet har förvarat på vinden, något som förklarar en rad mystiska händelser. 

Förkrossad lämnar Jane huset och håller på att dö av svält, när hon blir omhändertagen av en 

jämnårig syskonskara. Dessa hjälper henne på fötter, men när en av dem ber om hennes hand 

återgår hon till Mr Rochester, vars fru nu är död. 

På ön Dominica i Västindien föds år 1894 Ella Gwen Rhys Williams. Som sextonåring reser hon 

till England för att studera, men kommer snart att i stället leva ett bohemiskt och kringflackande liv 

i Västeuropa. Hennes genombrott som författare kommer med Wide Sargasso Sea år 1966.
3 

I SH får 

läsaren följa Antoinette – det vill säga Brontës galna kvinna på vinden – genom en olycklig och 

våldsam uppväxt hos en ensamstående moder och några tjänare på Jamaica. Som ung vuxen blir 

hon bortgift med Edward (det vill säga Mr Rochester i JE). Paret lever inledningsvis lyckligt, men 

snart tar misstro och svartsjuka överhanden, vilket driver Antoinette mot galenskap. Hennes öde 

avslutas här på samma sätt som i JE: hon sätter eld på Thornfield och hoppar sedan från dess tak. 

Både JE och SH är uppmärksammade inom aktuell litteraturvetenskaplig forskning. Det handlar 

då främst om feministisk litteraturkritik och postkolonialism samt den explicit intertextuella 

koppling som finns mellan verken. Läsningen av dem i skolan anser jag därför vara ett  ypperligt 

tillfälle för gymnasieelever att bekanta sig med frågeställningar aktuella inom dessa 

forskningsområden. 

Sandra M . Gilbert och Susan Gubars bok The Madwoman in the Attic. The Woman Author and 

the Nineteenth-Century Literary Imagination (1974) behandlar hur skrivande kvinnor i 1800-talet 

påverkas av det faktum att allt som hör till skrivandet på många sätt tillhör män och manligheten. 

Alltifrån att pennan agerar metafor för penisen
,
 till att det tidigare i princip bara varit män som 
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skrivit och därmed skapat kvinnan genom sina litterära gestaltningar.
4
 En fenomen som de beskriver 

är hur det har uppstått en dikotomisk bild av kvinnan som antingen ängel eller monster, den förra 

ett ouppnåeligt ideal (mild, god, foglig) och den senare en av samhället förkastlig varelse (vild, 

omoralisk, passionerad).
5 

I litteraturen de undersöker (bland annat JE) finner Gilbert och Gubar 

otaliga dubbel-naturer i form av undangömda ”monster” till kvinnokaraktärer.
6
 Genomgående är 

också att kvinnor för att fungera i denna bild av sig själva tvingas välja bland två alternativ: att foga 

sig eller förstöra sig.
7
 Men Gilbert och Gubar ser även ett tredje alternativ för kvinnan: att skriva sig 

ut ur mannens värld, att skapa nya eller framför allt egna bilder av kvinnan, författaren och 

litteraturen.
8
 

Det har påpekats hur feministiska rörelser dras med problemet om hur kvinnor ska kunna gå 

samman som grupp, samtidigt som tillräcklig hänsyn tas till inre grupperingar, och feministisk 

forskning har ibland blivit anklagad för hegemonisering, till exempel genom att bortse från ras- och 

postkoloniala frågor.
9
 Därför används istället begreppet intersektionalitet, och i intersektionella 

studier försöker man undvika att positionera in kvinnor under begrepp som ”den svarta kvinnan” 

eller ”den postkoloniala kvinnan”, eftersom ingen av dessa utan vidare kan tas för någon enhetlig 

grupp. Intersektionell forskning försöker analysera skärningspunkten mellan faktorer såsom social 

klass, etnicitet, kön, sexuell läggning, ålder m.fl., och hur de samverkar och förhåller sig till 

varandra.
10

 Detta uppsats blir förhoppningsvis ett exempel på ett sådant förhållningssätt och i 

studiet av JE och SH  kommer framförallt skärningspunkten mellan etnicitet, kön, men även social 

klass att behandlas. 

Ett annat fruktbart begrepp i sammanhanget är postkolonialism, ett paraplybegrepp innefattande  

(bland annat) kritiska studier av litteratur där man undersöker hur västvärldens månghundraåriga 

kolonisering påverkat de koloniserade och vice versa samt vilken roll litteraturen har haft i detta. 

Postkoloniala studier försöker dessutom komma med förslag på hur strukturella ojämlikheter 

sprungna därur kan ruckas.
11

 

Edward W. Said bedriver postkoloniala studier med poststrukturalistisk språkdekonstruktion i 

botten för sina teorier. I Orientalism talar han om hur bland annat 1800-talets litteratur var med och 

skapade samt upprätthåller det dikotomiska maktförhållandet mellan ”vi” (det kända, Europa, 

                                                 
4
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5
 Gilbert & Gubar s. 20-36. 

6
 Gilbert & Gubar s. 78. 

7
 Gilbert & Gubar s. 44. 

8
 Gilbert & Gubar s. 44. 

9
 Loomba s. 161-163. 
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 Bohemer 2006. 



 

 

Västerlandet) och ”de” (de koloniserade, Orienten, Österlandet).
12

 Detta var otroligt viktigt för bl. a. 

England, dels för att skapa sin egen kultur och identitet, och dels för att bibehålla makten över 

kolonierna.
13

 

Gayatri Chakravorty Spivak bygger vidare på Saids tankar. Hon anser att imperialismen ligger 

som ett axiom i 1800-talets romaner och att romanerna i allra högsta grad har varit med och 

producerat historien om (och därmed synen på) den tredje världen och dess invånare (därmed även 

kolonierna i Västindien) såsom ”de Andra.” I ”Three Women’s Texts and a Critique of Imperialism” 

kritiserar hon just JE för att den producerar den vita medelklasskvinnan som norm och Spivak 

menar att feminismen idag måste vara försiktig så den inte reproducerar detta synsätt.
14

 Samtidigt 

talar Spivak om svårigheten i att återupprätta ”den subalterna” (den förtryckta) som subjekt, och 

använder SH för att belysa detta.
15

 

För övrig behandling av respektive roman har jag använt Patricia Inghams Authors in Context. 

The Brontës (2006) som ger ingående information om Charlotte Brontë och hennes skrivande 

systrar, den miljö de befann sig i såväl socialt som litterärt. För resonemang mer koncentrerade 

kring Charlotte Brontë och hennes sätt att skriva vänder jag mig till Charlotte Brontë av  Arthur 

Pollard (1968). När det gäller Jean Rhys och Sargassohavet finns inte lika mycket att tillgå, men 

Thomas S. Staleys Jean Rhys. A Critical Study (1979) har visat sig mycket användbar. 

Primärlitteraturen läses i svenska översättningar. Jag använder mig av de utgåvor som är med i 

Alla tiders klassiker-serien
16

 eftersom det är dessa som sedan kommer användas i undervisningen. 

Med klassiker menas här helt enkelt en roman som kommit med i Alla tiders klassiker-serien, en 

bokserie speciellt framtagen för att skolor till ett överkomligt pris ska ha tillgång till bra litteratur.
17  

När det gäller kurs och ämnesplaner har jag tittat på de nyligen trädda i kraft (inför HT 2011). 

Det gäller kursplanen i svenska för grundskolan och ämnesplanen samt kursplaner i svenska 1, 2, 3 

samt för kursen litteratur på gymnasienivå.
18

 

 

Teori 

 

Eftersom uppsatsen även har didaktiska ambitioner kommer som redan nämnt en teori utformad av 
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Said s. 117. 
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 Loomba s. 54. 
14

 Spivak s. 243-245. 
15

 Loomba s. 59. 
16

 Återkommer till detta i avhandlingen del 1. 
17

 För att underlätta undervisningen finns även ett arbetsmaterial att beställa, också det exklusivt för 

utexaminerade pedagoger. Mer om serien i Avhandling del 1. 
18
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Jack Thomson att utgöra uppsatsens struktur. Thomson är responsteoretiker och betonar således 

läsarens betydelse i vad man kallar läsprocesser, att mening eller till och med texten blir till först i 

mötet med en läsare, samt hur detta då skiljer sig åt, läsare emellan. Därav blir faktorer kring 

textens tillblivelse extra viktiga vid förståelsen av en text men även läsarens egen repertoar, 

gällande både läsning och livet i övrigt. Thomson skriver: ”[...] reading and responding to litterature 

should be conceived of as processes of making and sharing meanings, as ways of exploring and 

understanding what it means to live, as well as ways of understanding one´s own and 

authors´meaningmaking processes.”
19

 Viktigt i responsteori är att man kan bli bättre och bättre på 

att läsa, på att skapa mening i texten och utvecklas både emotionellt och intellektuellt.
20

 

Thomson baserar sin teori på en rad forskningsprojekt och teorier kring hur bra läsare läser, hur  

skolungdomar läser, vad de läser och vad de koncentrerar sig på i läsningen. Han tittar även på vad 

som  skiljer sig åt mellan ungdomar med skiftande läsvanor och olika utvecklad läsförmåga.
21

 Han 

utgår särskilt ifrån Roland Barthes,
22

 Wolfgang Iser,
23 

samt från sitt eget forskningsprojekt 

bestående av både frågeformulär och personliga intervjuer gjorda på (australiensiska) skolungdomar 

i ålder 13-17.
24

  

Utifrån detta har Thomson utvecklat ett läsutvecklingsschema bestående av 6 steg.
25

  

1. Den oreflekterat handlingsorienterade läsaren (Unreflective interest in action)
26

 

2. Den empatiske läsaren (Empathising) 

3. Den jämförande läsaren (Analogising) 

4. Den reflekterande läsaren (Reflecting on the significance of events and behaviour) 

5. Läsaren och verket som en författarens konstruktion (Reviewing the whole work as a 

construct) 

6. Läsaren och textuell ideologi (Consciously considered relationship with the author, 

recognition of textual ideology, and understanding of self (identity theme) and of one´s own 

reading processes)
27

 

Han urskiljer tydliga skillnader gällande vad läsaren koncentrerar sig på, finner fängslande 

respektive tråkigt, samt vad som går henne eller honom förbi, beroende på vilket steg i 
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 Thomson s. 86. 
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 Thomson s. 13. 
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 Thomson s. 106-109. 
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 Thomson s.111-121. 
24

 Thomson s. 14-16. 
25

 V.W. Harding och Jean Blunt har gjort liknande scheman, och Thomson utgår även ifrån dessa. Thomson s. 

150-154. 
26

 De svenska titlarna är min översättnnig. 
27

       
�
Thomson s. 360. 



 

 

läsutvecklingen läsaren befinner sig på.
28

 

 

Metod och disposition 

I avhandlingens första del söks stöd för användandet av JE och SH i svenskundervisningen. Jag 

kommer hänvisa till bokserien Alla tiders klassiker samt aktuella styrdokument i form av kurs- och 

ämnesplaner för undervisning i svenska på grundskolan årskurs 7-9 och gymnasiet. Jag kommer 

även undersöka om det av styrdokumenten går att utläsa i vilken/vilka kurser det i så fall blir 

aktuellt. 

I avhandlingens andra del undersöks vari de intressantaste aspekterna på respektive steg i 

Thomsons läsutvecklingsschema består. Upplägget är följande: Thomsons sex steg presenteras ett 

och ett. Efter varje steg utforskar jag 1-3 saker i romanerna, aktuella för just det steget. Självklart 

finns det mycket mer att titta närmare på, och Thomsons steg ger i sig själva bra uppslag, men 

löpande kommer även jag att ge förslag på vad som med fördel kan undersökas vidare.
29

 

 

Avhandling del 1 

 

Rekommenderas 

Både JE och SH finns med i Bokförlaget Natur och Kulturs Alla tiders klassiker-serie, en samling 

skönlitterära verk speciellt framtagen som stöd till lärare i deras val av litteratur för undervisning.  

Urvalet görs av en grupp tillsatta av Statens kulturråd som också stödjer utgivningen. För 

närvarande innehåller serien 150 titlar. JE har funnits med från start och i katalogen till serien 

beskrivs romanen som en av ”[...]den engelska litteraturens stora klassiker.”.
30

 SH är en av de mer 

nyanlända titlarna - en modern klassiker - som tillkom häromåret när serien utökades till att även 

innefatta ett rad böcker som traditionellt inte räknas till västerländsk kanon.
31

 I romanens förord 

utger Carin Franzén SH för att kompensera ”[...]en blind fläck i den västerländska litteraturen och 

historieskildringen [...]”(SH s. VI).
32

 

 

I styrdokumenten 
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Utförligare beskrivningar av innehållet i respektive steg återfinns i avhandlingen del 2. 
29

 Jag är medveten om att jag i vissa fall tar mig friheten att analysera i elevernas ställe. I en 

undervisningssituation kan det förstås framkomma helt andra iakttagelser baserade på romanerna. Detta blir således inte 

mer än ett exempel på stoff, dock ett stoff som jag finner intressant och anstränger mig för att grunda i aktuell 

forskning.  
30

 Dahlberg, Hans. Katalog till Alla tiders klassiker. Bokförlaget Natur och Kultur. s. 4. 
31

 http://www.nok.se/nok/laromedel/gy/Alla-Tiders-Klassiker-Gy-Lm/ 20110817 
32

 Franzén, Carin. Förord till Rhys, Jean Sargassohavet 2006. 



 

 

I styrdokumenten finns ett brett stöd för att låta eleverna bekanta sig med utländsk och dåtida 

litteratur. I gymnasieskolans ämnesplan till svenska 1 står det att kursen bland annat ska behandla 

”[s]könlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer”.
33

 

Formuleringen återkommer med viss precisering i svenska 2, där undervisningen bör beröra 

”[s]venska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk  

[…] från olika tider och epoker”.
34

 Här betonas författaren snarare än verket och med ”epoker” 

istället för ”kulturer” tycks en viss glidning från allmän livskunskap till primärt litterära studier 

kunna skönjas. Gymnasiets renodlade litteratur-kurs gör en helgardering: ”Centrala skönlitterära 

verk författade av såväl kvinnor som män och tongivande författare från olika epoker, från olika 

kulturer och från olika delar av världen.”
35

 Den anges vara en fördjupningskurs till svenska 1, men 

med den formuleringen tycks den mig på denna punkt snarare fungera som en slags fördjupning av 

både svenska 1 och 2. 

Formuleringen om litteratur ”[...]från olika tider och skilda delar av världen[...]” återfinns även i 

grundskolans kursplan för svenska generellt, men i svenskundervisningens syfte för årskurs 7-9 har 

det preciserats på sådant sätt att de mer närliggande ländernas litteratur premieras: ”Skönlitteratur 

för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen.”
36

 Värt att notera 

är hur könsbestämningen på författarna utelämnats.  

I ämnesplanen till svenska 3 nämns inte varifrån litteraturen bör härstamma. Istället anges en 

genrebestämning: ”Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, 

lyrik och dramatik.”
37

 Tillsammans med fortsättningen: ”Litteraturvetenskapligt inriktad analys av 

stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.” visar 

formuleringen på tydligt ändrat fokus från litteratur som till för eleven, för att denne ska lära känna 

sig själv och sin omgivning (i högstadiet och Svenska 1) till att i stället beröra verket i sig, dess 

uppbyggnad och inte kvaliteter, samt ett mer vetenskapligt förhållningssätt till litteratur. 

Det ”karaktärsbygge”, identitetsutveckling och självkänsla som skönlitteraturen förväntas bidra 

till tillsammans med vad som anges vara myntets andra sida: ökad förståelse för omvärlden, betonas 

främst på högstadiet. Där ska eleverna genom litteraturen ”[...]ges förutsättningar att utveckla sitt 

språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. På så sätt ska undervisningen bidra till 

att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa 

förmågan”. Men även i gymnasiet framhålls detta som ett svenskämnets syfte: ”Undervisningen ska 
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  För samtliga hänvisningar till kursplanen för svenska 1 se bilaga 3. 
34

  För samtliga hänvisningar till kursplanen för svenska 2 se bilaga 4. 
35

  För samtliga hänvisningar till kursplanen för litteratur se bilaga 6. 
36

  För samtliga hänvisningar till kursplanen för svenska för grundskolan, se bilaga 1.  
37

  För samtliga hänvisningar till kursplanen för svenska 3 se bilaga 5. 



 

 

också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur [...] som källa till självinsikt 

och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den 

ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.”
38

 Lika självklart som att detta 

är något som gäller för litteratur generellt, är det också att JE och SH kan bidra med en särskild 

insikt gällande just de ämnen och teman som de tar upp. En extra kvalitet har de dock i och med att 

just dessa romaner är röster som annars kanske inte så ofta hörs (bägge kvinnor, från andra tider och 

mer eller mindre avlägsna platser). SH innehåller dessutom flera olika röster, och romanen berör 

hur olika språk och olika sätt att tala påverkar kommunikationen mellan människor, något som 

uttryckligen efterstävas i grundskolesvenskans syfte: ”Undervisningen ska också bidra till att 

eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. 

Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.” 

Kopplingen mellan svenskämnet i skolan och universitetens litteraturvetenskap blir tydligare ju 

högre upp i årskurserna man kommer. I högstadiets kursplan nämns begreppet vetenskap inte alls 

och i svenska 1 introduceras de begreppsliga redskap man behöver för att närma sig ett 

litteraturvetenskapligt förhållningssätt, såsom ”[c]entrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i 

fiktivt berättande[...]”. Först i svenska 2 skall ”[s]könlitterära verkningsmedel. Centrala 

litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning [...]” behandlas och som vi redan sett kommer 

då det som kan liknas vid ett litteraturvetenskapligt arbetssätt. 

För litteratur-kursen är JE och SH som klippt och skurna. Ämnesplanen genomsyras av 

litteraturläsning, analyser och värdering med hjälp av litteraturvetenskapliga angreppsätt. I kursen 

ingår dessutom att göra en ”[f]ördjupad tolkning av skönlitterära verk med utgångspunkt i ett 

perspektiv som eleverna väljer, till exempel postkolonialt, feministiskt eller komparativt 

perspektiv”, vilket - som vi ska se i avhandlingen del 2 – fungerar ypperligt med utgångspunkt i JE 

och SH. 

 

Sammantaget  

Med stöd från Svenska kulturrådets Alla tiders klassiker-redaktion vågar jag påstå att både JE och 

SH är erkända som internationella, tidlösa och aktuella klassiker. Bägge romaner är dessutom 

författade av kvinnor (vilka är i minoritet i bokserien) och är både utgivna och utspelas i andra tider 

och kulturer än vår, något som premieras i skolans styrdokument. Därmed finner jag både JE och 

SH högst användbara i svenskundervisningen.  
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Med tanke på vad som sagts i kurs- och ämnesplaner fungerar böckerna på såväl högstadiet som 

gymnasiet, men de tycks komma till sin rätt först på gymnasiekurserna Litteratur och Svenska 2, där 

ett mer renodlat litteraturvetenskapligt angreppsätt börjar göra sig gällande. Även om romanerna i 

teorin fungerar i enlighet med kursplanerna för årskurs 7-9 i grundskolan, speciellt med tanke på de 

lite ovanliga ”röster” som hörs i böckerna, tvivlar jag på att elever i dessa årskurser har en 

tillräckligt utvecklad läsförmåga. Det ska dock undersökas närmare nedan. 

 

Avhandling del 2 

 

Nu kommer vi alltså in på uppsatsens egentliga huvudavsnitt. Jag kommer i tur och ordning att 

presentera Thomsons steg, och under varje steg analysera vissa aspekter ut romanerna, passande att 

lyfta fram just i det steget. Jag kommer även kort att peka på vad som ytterliga skulle kunna vara 

givande att undersöka i en undervisningssituation. Urvalet kommer som redan nämnt att göras efter 

egna preferenser.  

För att inte orsaka förvirring gällande vilken karaktär jag menar kommer jag hädanefter tala om 

Jane, Mr Rochester och Bertha (den galna kvinnan på vinden) när jag refererar till karaktärerna i JE, 

och Antoinette och Edward när jag talar om SH:s kärlekspar.  

 

Steg 1. Den oreflekterat handlingsorienterade läsaren 

Läsare som befinner sig på det första steget i Thomsons utvecklingstrappa är väldigt fokuserade på 

handling. Hon eller han funderar ständigt över ”hur det ska gå härnäst” och använder läsning för att 

dagdrömma om ett mer farofyllt liv. Denna läsare vill att läsning ska vara något enkelt, och gör det 

enkelt även om det inte alltid är så. Hon eller han tenderar därför att objektifiera karaktärer till 

stereotyper och se saker i termer av ont eller gott. Läsare på detta steg har ingen vetskap om litterära 

konventioner om struktur eller genre. Inte heller klarar de av att fylla i luckor, läsa in ironi eller viss 

ton i texten. Därför blir de lätt uttråkade.
39

 

Läsare som befinner sig på Steg 1 är alltså väldigt handlingsorienterade. De vill ha dramatik och 

driv i fängslande men lättförståeliga berättelser. Följaktligen är det handlingen i respektive roman 

som vi framför allt ska lyfta fram i detta avsnitt. Till att börja med gör vi detta i samband med en 

trängande fråga: Fungerar dessa romaner över huvudtaget som läsning för elever som enbart 

behärskar detta stadium? Uppfyller de kravet på tydlig dramatik, driv och enkelhet?  Med sitt både 
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raka språk och handling skulle eventuellt JE fungera. Här finns ett livsöde, stora känslor och 

dramatiska miljöer, tvära kast och en hel del spänning. Samtidigt ges långa haranger med Janes 

känslostormar och otaliga miljöbeskrivningar, vars syfte att sätta stämningen riskerar att gå Steg 1-

läsaren förbi. Huruvida JE således är tillräckligt dramatisk för att hålla intresset uppe tycks mig 

därför vara i det närmaste en smakfråga: De läsare som har förkärlek för kärlekshistorier med vissa 

spänningsinslag kan säkerligen underhållas av JE. 

 Den på alla plan betydligt mer subtila SH är svårare. För det första bör det lite udda faktum 

kommenteras att SH skrivs i öppen dialog med JE. Även om den utan problem också kan stå för sig 

själv, så är det troligt att SH läses med viss kännedom om hur berättelsen kommer att sluta. 

Läsningen av den koncentrerar sig följaktligen inte så mycket på vad som kommer att hända, utan 

hur.  Hur kommer det sig att Edward och Antoinette blir ett par? Hur går det så illa? Hur ska Rhys 

gestalta den galna Bertha som en person man kan identifiera sig med? 

Handlingen i bokens första del (av tre) är åtminstone i teorin synnerligen dramatisk: Antoinette 

lever isolerad med sin mor, yngre bror och några tjänare på Coulibri Estate, Jamaica. De vita har 

vänt dem ryggen och de svarta är ett ständigt hot. Antoinette har endast en trygg punkt i tillvaron: 

tjänaren Christophine. Modern gifter om sig med Mr Mason och det ser för stunden ljusare ut för 

familjen. Den svarta befolkningen blir dock ett allt större hot och i ett slutgiltigt upplopp bränns 

Coulibri till grunden och Antoinettes bror omkommer. Modern blir galen av sorg och raseri mot sin 

man för att han ignorerat hotet och hon skickas iväg. Denna inledande dramatik förbyts sedan mot 

ett känslornas slagfält mellan Antoinette och hennes man och hela boken igenom är det 

psykologiska skeenden som ligger i förgrunden.  

Jag tvivlar starkt på att boken skulle intressera en läsare som enbart befinner sig på Steg 1. Utan 

kännedom om de litterära konventioner som behövs för att uppmärksamma romanernas 

psykologiska spel upplevs SH med största sannolikhet som tråkig. Sammantaget måste mitt svar på 

avsnittets inledande fråga bli tveksamt nekande. Även om de båda innehåller en rad 

spänningsmoment så har jag svårt att tro att läsarna på Steg 1 skulle ha någon större behållning av 

dessa romaner. De bygger för mycket på psykologiska och lite svårtydda skeenden och stämningar. 

Därmed inte sagt att det inte finns inslag i romanerna som kan behandlas i Steg 1. 

 

Likheter i handling  

Bägge berättelserna börjar med en uppväxtskildring med ensamma, och utstötta flickor till huvud-

personer. De är bägge sedda som värda noll av i princip alla i sin omedelbara omgivning. Jane 

smyger omkring som en hackkyckling där hon växer upp hos sina släktingar och Antoinette söker 

lika ständigt som ofruktbart sin moders kärlek eller åtminstone uppmärksamhet. De växer båda upp 



 

 

med en rad missförhållanden i ett slags utanförskap och av det omgivande samhället befinner de sig 

båda på otydliga samhällsskikt. 

Efter dramatiska händelser (Jane straffas oförtjänt och stängs in i ”Röda kammaren”, varpå hon 

blir sjuk av skräck, respektive upploppet i SH) skickas bägge flickorna bort för att gå i skola/kloster. 

Detta ger en möjlighet att bli sedd med nya ögon. Efter skolvistelsen tar Jane anställning som 

guvernant hos Mr Rochester och Antoinette gifts i den parallella historien bort med densamme. Den 

första tiden med honom är den första tiden av verklig lycka för dem bägge.  

De många slående likheterna är förstås ingen slump. Rhys skriver SH med JE i tankarna. 

Hennes roman är till för att ge Bertha en chans att komma till tals. SH är Antoinettes historia liksom 

JE är Janes och genom att låta dem utgå från väldigt likartade premisser är det lättare att som läsare 

sympatisera också med Antoinette.  

Sedan går det väldigt olika för de två kvinnorna. JE slutar lyckligt. Jane får till sist en hel familj 

tillsammans med sin stora kärlek Mr Rochester. På vägen har hon både vunnit självständighet (ett 

oväntat arv) och en familj (vännerna hon hamnar hos visar sig vara släktingar). Dessutom har hon 

utvecklats och vuxit som människa. Hon har funnit sig själv och sitt eget värde. SH slutar helt i 

motsats med en ödesdiger katastrof. Eftersom allt Antoinette ägde gick till Edward i giftermålet blir 

hon helt utelämnad till honom. Alla släktingar har antingen tagit sin hand ifrån henne eller avlidit 

och innan avresan mot England ger även tjänaren Christophine sig av. Romanen slutar som sagt 

med att hon galen av ensamhet och brustet hjärta sätter eld på Thornfield. 

Gott och ont 

Att reducera händelser i romanerna till något som skulle benämnas i termer av gott eller ont ter sig 

alltför schablonartat och missvisande för att göra någon nytta (ännu ett argument för att romanerna 

inte fungerar på Steg 1), och åtminstone de största karaktärerna är rätt nyanserade. I JE är kanske 

Jane själv den som sticker ut som god, åtminstone kämpar hon ständigt för att var dygdig. Hon är 

strävsam, aldrig girig och gör alltid sitt yttersta för dem omkring henne: hon tröstar sin styvmor på 

dennes dödsbädd trots alla smädelser (JE Kapitel 22), frestas hårt av kärleken till Mr Rochester men 

håller sig till anständigheterna, och i slutet delar hon med sig av arvet till sina nyfunna kusiner (s. 

447). 

Någon som skulle kunna definieras som ond i SH är den man som påstår sig vara Antoinettes 

halvbror. Han kontaktar Edward med anklagelser om att denne blivit lurad in i äktenskapet med 

Antoinette, att modern varit galen och att dottern med all säkerhet kommer gå samma väg (SH s. 

76-78). Han skrämmer upp Edward med historier om lögner, mordförsök och otrohet, vars 

sanningshalt glider som så ofta i denna roman undan varje säker tolkning. Allt läsaren får är aningar 

och antydningar åt olika håll. Det faktum att halvbrodern begär pengar, en ersättning från Edward 



 

 

för att inte sprida ryktena vidare, skvallrar kanske bäst om sanningshalten i hans uttalanden (s. 100). 

Det gör dock detsamma. Halvbrodern blir – åtminstone på ytan – startskottet för osämjan mellan 

Antoinette och hennes man. 

 

Steg 2. Den empatiske läsaren 

I detta steg koncentrerar sig läsaren mycket på karaktärerna och deras känsloliv. Hon eller han lever 

sig in i och känner med karaktärerna i varierande grad och ägnar mycket tid åt orsak och verkan: 

vad olika händelser i romaner gör med karaktärerna och varför dessa gör vad de gör.
40

 

Därmed faller det sig naturligt att i detta Steg 2 analysera de mest centrala karaktärerna, deras 

kännetecknande drag, psykologi och drivkrafter. Vad i framställningen av dem väcker läsarens 

empati och vad framkommer när man ställer karaktärerna mot varandra? Svaren ger oss material att 

använda i en undervisningssituation för elever på Steg 2.  

 

Jane, Bertha och Antoinette 

JE är en fiktiv självbiografi. Jane är den som berättar historien om sig själv och historien 

genomsyras av element som väcker empati för hennes person. Enligt både henne och omgivningen 

är hon ingen skönhet. Det påpekas flertalet gånger hur ordinär, vanlig och grå hon är till det yttre 

(ex. JE s. 104-105). Däremot har ”naturen” välsignat henne med flertalet tilltalande inre egenskaper: 

hon är gudfruktig, talför och intellektuell. Trots detta envisas hennes styvmor se varje ansträngning 

som ett hån, och Jane blir som barn konstant missförstådd och anklagad för att vara en lögnare. När 

hon oförtjänt stängs in i ”Röda kammaren” och till slut svimmar av skräck (s. 9-18) väcks ett raseri 

inom henne, som hon sedan ständigt måste tampas med. Raseriet hänger samman med en väldigt 

känslosam karaktär överlag liksom den starka inre röst som leder henne moraliskt liksom socialt. 

Genom romanens gång lär sig Jane att tygla sina känslor och med hjälp av Mr Rochesters 

uppskattning bekräftas dessutom hennes redan starka känsla av värde (kap. 14-16). 

När det gäller Mr Rochesters fru Bertha görs istället ansträngningar för att läsaren inte ska känna  

med henne. Hon hålls inlåst på tredje våningen i Thornfield och märks först bara av som en vålnad, 

ett obehagligt skratt som ekar mellan väggarna om nätterna (ex. JE s. 169). Läsarens första möte 

med henne blir när hennes existens avslöjas, och med Janes ord beskrivs hon då så här.  

 

I dunklet borta i andra änden av rummet rörde sig en gestalt fram och tillbaka. Om varelsen 

var djur eller människa kunde man först inte avgöra: den tycktes ta sig fram på alla fyra, 

den morrade och högg som något slags underligt vilddjur, men den hade kläder på sig. En 

stor vild hårman, mörk och gråsprängd, dolde huvud och ansikte. (s. 338) 
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Bertha framställs konstant på detta sätt, som onaturlig, djurlik och demonisk, driven av djuriska 

lustar och ren ondska. Håret hänger långt och tjockt, en gång var det vackert liksom henne själv (JE 

s. 352), men av galenskapen har ansiktet förvridits till något ohyggligt. 

Antoinette som karaktär är aning platt enligt Staley, kanske på grund av begränsningarna som 

kommer sig av att bygga henne på Brontës Bertha,
41

 men tillräckligt levande för att skapa sympati, 

anser jag. Jag håller däremot med om att hon är ett tabula rasa, enbart formad av de historiska och 

politiska skeendena kring hennes uppväxt.
42

 Denna uppväxt har gjort henne ängslig, vilsen och naiv. 

Edward tycker att hon är vacker, det långa och ofta fritt hängande håret framhålls även här, men 

utseendet ändras i och med hennes sinnessjukdom (SH s. 117). 

Jämför man de bägge huvudkaraktärerna tycks Antoinette vara Janes bleka skugga. Jane vill ha 

självständighet och respekt, och först när detta är uppnått kan hon ge sig hän åt kärleken. Både 

självständighet och respekt är helt utom räckhåll för Antoinette, vars moder gick under i jakt på 

detsamma. Istället söker Antoinette trygghet, hon vill tillhöra något, och därav blir hon allt 

desperatare i sin kamp att försöka hålla Edward kvar. Samtidigt är Antoinette passiv: hon låter sig 

giftas bort, och finner sig i att behandlas illa och föras till England. Jane å andra sidan jagar ständigt 

något bättre och mer meningsfullt. 

Alla tre kvinnor är väldigt kännande människor. Skillnaden mellan dem tycks på detta plan  

närmast ligga i hur mycket de förmår kontrollera sina känslor. Här är Jane den lyckliga vinnaren, 

medan Antoinette påverkas av sina (känslor) så till den grad att hon så småningom förvandlas till 

den helt och hållet gränslösa Bertha. 

Mr Rochester och Edward 

Den manlige huvudkaraktären är den som återkommer i bägge romanerna. JE:s Mr Rochester anses 

vara ett ideal till engelsk gentleman: rik, kultiverad, berest och mäktig.
43 

Han är påfallande 

intresserad av sitt eget utseende - bland det första han frågar Jane är om han är vacker, varpå hon 

svarar nej (JE s. 150) - burdus och lite elak. Även han är väldigt känslodriven, och har svårt att 

placera Jane socialt (s. 131). Gång på gång påpekar han dessutom hur han finner hennes rättframhet 

intressant och hur han uppskattar hennes umgänge (ex. kap 14). Detta blir oemotståndligt för den 

alltid så kuvade och sällan uppmärksammade Jane. Men Mr Rochester har också ett rätt tvivelaktigt 

förflutet. Hans skandalartade beteende kommer dock fram först när Jane redan är ordentligt 

intresserad, och tack vare detta samt vissa förmildrande omständigheter framstår han för läsaren 
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liksom för henne främst som en sympatisk och spännande man.
44

  

Det är svårt att till fullo jämföra Mr Rochester med den yngre upplagan Edward, för även om 

man i JE bjuds på rätt långdragna bekännelser från hans sida så får man aldrig höra hans egen 

version av händerlserna. Det får man däremot i SH, för i bokens andra och största del är det i 

huvudsak han som talar. 

Till det yttre stämmer romanerna överens på alla centrala punkter. Det talas aldrig om Edwards 

utseende, men liksom i JE får man veta att han är på Jamaica i egenskap av yngre son i välbärgad 

familj, utan tillgång till något arv och därför nödgad att söka sin egen lycka och förmögenhet (det 

vill säga Antoinettes). Antoinette tilltalar honom visserligen, men mest är han liksom henne bara 

passivt medgörlig när det gäller äktenskapet (SH s. 52). En kort tid lyckas den ömsesidiga 

passionen de finner göra dem lyckliga men hela tiden finns en misstänksamhet i Edward. När 

skvallret sedan kommer gällande Antoinettes tvivelaktiga förflutna ser han allt i svart och agerar 

därefter. Edward är den som det är svårast att sympatisera med, även om hans ständiga känsla av att 

allt är ”för mycket” (s. 54), genom att han har hamnat i en främmande värld, lockande och 

hemlighetsfull men framför allt fientlig,
45 

förmildrar fördömandet av hans agerande något. Att det är 

svårt att fatta moraliskt korrekta beslut när sinnena är överbelastade erkänner även Mr Rochester 

(JE 161-162) och generellt så tycks mig den största skillnaden mellan dem vara den naturliga: Mr 

Rochester dras med en bitterhet som kommer av tjugo års samvetskval och misstro. 

Två nyckelpersoner 

Till sist tar vi även en titt på två karaktärer som har betydande roller i respektive roman. 

Christophine är tjänare och husmoder hos Antoinette när hon växer upp. Det är med henne 

Antoinette tillbringar den mesta av sin tid och det är hos henne hon finner trygghet. Christophine  är 

svår att placera. Hon är en outsider för alla, tillhör tjänstefolket men samtidigt Antoinettes närmaste 

anhörig och en respekterad utövare av Obeah, som är en slags voodoo (SH s. 85). Hon kommer och 

arbetar hos Antoinette och Edward när de tillbringar sin första tid som nygifta på estaten Granbois. 

Hon tycker inte om sin nya husbonde men uppträder ändå hövligt, och hennes värdighet  krockar 

hela tiden med Edwards överhet. Det är Christophine som motvilligt ger Antoinette en kärleksdryck 

för att rädda äktenskapet och när allting därefter blir kaos sätter hon sig i en dramatisk scen upp mot 

Edward. Det kulminerar i en ordstrid där det är två sanningar, två hela synsätt och 

verklighetsuppfattningar som står mot varandra. Christophine försöker tala Edward till rätta men 

när detta inte går lämnar hon paret. 

John S:t Rivers är en av de kusiner som tar sig an Jane efter att hon lämnat Thornfield. 
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Inledningsvis tilltalas Jane av prästen S:t Rivers, av hans otröttliga slit och totala uppoffring för 

religionen men hon ser honom snart för vad han verkligen är: en äregirig och helt igenom 

känslokall människa. Flera kritiker har liksom Jane ifrågasatt huruvida hans agerande och leverne 

kan tas för kristet,
46

 och eventuellt hittar man här en Brontës kritik av Englands flitiga 

missionerande,
47

 även om jag har svårt att se detta. Det verkar snarare vara S:t Rivers person, hans 

missbruk av gudstron, som Jane kritiserar. Till slut erbjuder S:t Rivers Jane äktenskap och ett liv 

som missionärshustru, men i sin övertygelse att han inte älskar henne tvekar hon, och när Jane får 

syn på de själviska motiv som ligger i botten av hans ambition kan hon inte tacka ja. Det är också 

då som hon lägger den sista stenen i sitt eget karaktärsbygge. 

 

Både Christophine och S:t Rivers kommer återkomma i denna avhandling, men här får vi sätta 

stopp för karaktärsporträtten. Det finns fler karaktärer som det vore intressant att titta närmare på, 

till exempel i JE där en rad kvinnliga bi-karaktärer används som negativa förebilder för Jane. Här 

finns dock inte utrymme för detta. 

 

Steg 3. Den jämförande läsaren 

Läsare i Steg 3 använder sig av litteraturen för sitt eget liv. Hon eller han har förmågan att 

generalisera kring karaktärers känslor och motiv och jämför händelser, känslor och karaktärer med 

egna erfarenheter. I detta steg har läsaren även fått större kunskap om litterära konventioner och kan 

lättare göra förutsägelser om vad som kommer hända härnäst. Därmed har även definitionen av vad 

som är tråkigt ändrats till att beteckna förutsägbarhet.
48

 

     Steg 3 handlar mycket om att sätta romanerna i relation till elevernas eget liv. Men att jämföra 

romanerna med elevernas egna erfarenheter samt diskutera elevernas förutsägelser är dock svårt att 

göra med utgångspunkt enbart i romanerna, således faller en betydande del av Steg 3 utanför 

uppsatsens ramar.   

Stoff till jämförelser romanerna emellan (till viss del redan gjort) liksom mellan romanerna och 

eleverna finns det å andra sidan mängder av, inte minst eftersom romanerna utspelar sig i en annan 

tid och i andra kulturer än vår och har unga människor i sökandet efter identitet och trygghet i 

fokus. 

 

Sexualitet 
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En tacksam jämförelse att göra med tanke på respektive romans ålder och genretillhörighet är den 

om hur synen på sexualitet har ändrats. Därför ska vi härnäst titta närmare på hur sex och sexuella 

känslor gestaltas i respektive roman.  

På grund av frispråkigheten gällande lust i JE var många övertygade om att författaren bakom 

den könsneutrala pseudonymen
49

 var en man, och samtiden chockerades över osedligheten i boken: 

Mr Rochester har återkommande fall av utomäktenskapliga affärer (varav Janes elev Adèle 

eventuellt är en produkt), försöker begå bigami, och erbjuder Jane att rymma med honom när detta 

inte lyckas. Hans överträdelser verkar dock i dåtiden ha setts på med visst överseende (liksom av 

Jane), medan de kvinnliga karaktärernas livsföring diskuterades desto flitigare.  Bertha påstås i 

romanen ha förlorat både förståndet och sin mänsklighet som en konsekvens av sin okontrollerade 

passion till Mr Rochester, ett öde som tydligen inte var alltför ovanligt när JE skrevs.
50

 Hennes 

sexualitet är verkligen något som placerade henne i kategori ”monster” i Gilbert och Gubars 

uppdelning, medan idealet som sagt var det rakt motsatta. 1800-talets finare (engelska) kvinnor 

skulle över huvudtaget inte förknippas med någon form av sexuella känslor.
51

 Därför är det 

intressant att även Jane ger uttryck för längtan och även åtrå efter Mr Rochester.  

 

Jag lade mig i sängen igen men hade ingen tanke på att sova. Tills morgonen grydde 

kastades jag omkring på ett stormigt hav, där där vågor av oro omväxlade med brottsjöar av 

glädje. Ibland tyckte jag mig bortom de vilda vattnen skymta en strand lika ljuvlig som 

kullarna i landet Beula, och plötsligt kunde en vindfläkt väckt av hoppet föra mig jublande 

mot målet. Men jag nådde inte fram, inte ens i fantasin. En annan vind blåste från land, i 

motsatt riktning, och drev mig hela tiden tillbaka. Förnuftet gjorde motstånd mot 

hänförelsen, omdömet varnade lidelsen. (JE s. 173) 

 

De dåtida läsarna häpnade över Janes öppenhet i stycken som ovan, liksom över att hon över 

huvudtaget kunde tillåta sig själv att ha känslor för en gift man.
52

 JE balanserar dock på rätt sida om 

sedlighetsgränsen eftersom hon inte ger vika för begäret. Hon håller sina sexuella känslor i schack, 

motstår frestelsen att leva med den gifte Mr Rochester i synd och visar på så sätt god moralisk 

karaktär. Detta blir både hennes och romanens räddning.
53

 

SH utkommer drygt hundra år senare och den visar på en annan relation till sexualitet. Här är 

längtan efter skönhet, lust och passion alla centrala drivkrafter i romanen. Därmed inte sagt att sex i 

sig har en annan funktion för handlingen i SH än den har i JE. Antoinette drabbas verkligen av en 

förtärande passion till Edward, om än den verkar förvirrat förväxlad med längtan efter närhet och 
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trygghet. På nätterna yrar hon: ”Varför har du gjort så att jag vill leva? Varför har du gjort mig 

detta?” ” För att jag vill det. Är inte det nog?” ”Jo, det är nog. Men tänk om det kommer en dag då 

du inte vill det. Vad ska jag göra då? Tänk om du tar bort den här lyckan när jag inte ser det...” (SH 

s. 73). För en tid är Antoinettes känslor också besvarade, men i takt med att Edwards misstro mot 

henne ökar så svalnar känslorna snabbt, och snart får de i hans ögon skenet av förhäxande 

trollkonster. Sex utgör samtliga av de centrala hållplatserna på väg mot undergången för paret: Det 

elaka ryktet säger att Antoinette har en romans (s. 100), det är en kärleksdryck som ska hjälpa henne 

att förföra Edward och därigenom åter väcka hans romantiska känslor för henne men när Edward 

inser att han blivit ”förgiftad” (s. 110) hämnas han genom att ha sex med en av tjänarna. Akten 

utförs medvetet med bara en tunn vägg emellan dem och Antoinette (s. 112), vilket driver henne 

ytterligare emot vansinnet. En slutsats man kan dra av detta är att även om sexualitet och passion 

har lyfts fram i ljuset sedan 1800-talet så förknippas dylika känslor fortfarande i SH med förödelse. 

Litterära konventioner 

En uppenbar litterär konvention som används flitigt i de bägge romanerna är antiteser. Brontë 

frossar i motsatspar: Mr Rochester uppenbaras ständigt i samband med eld, hetta och värme, medan 

S:t Rivers står för kylan. Till dessa adjektiv hör också vissa egenskaper. Mr Rochester rusar in i 

saker, har hett temperament och tänker sig inte för. S:t Rivers är å andra sidan oerhört beräknande 

och kontrollerad. Han kväver till och med vissa romantiska känslor med motiveringen att föremålet 

för hans kärlek inte skulle passa som missionärshustru (JE s. 433). Jane slits romanen igenom 

mellan dessa två poler men utvecklas tills slut till att växla i behaglig harmoni mellan de båda, även 

om hon prefererar för mycket känslor framför för lite, genom att slutligen välja Mr Rochester.
54

 

Känsla och förnuft står även emot varandra på andra sätt, om än aldrig i någon okomplicerad 

hierarki. Den i huvudsak känslostyrda Mr Rochester står mot den ofta förnuftigt resonerande Jane, 

och romanen som helhet blir en modell av hur mycket förnuftet bör få kontrollera känslorna. Att 

såväl den manliga som kvinnliga huvudkaraktären uppvisar både känslostormar och 

förnuftsresonemang är som Ingham också påpekar vidare ett upplyftande sätt för Brontë att 

ifrågasätta den i tiden rådande dikotomin mellan könen.
55

 

Förutom att Västindiens värme står mot Englands kyla,
56

 finns det i SH inga framträdande 

motsatspar på det symboliska planet. Det avgrundslika glappet mellan England och Västindien 

ligger som ett axiom genom hela romanen, men det manifesteras tydligast genom ständiga krockar i 

handlande och tankesätt. Till exempel anmärker Edward på det orena i att Christophine låter kjolen 
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släpa i marken, men Antoinette förklarar att det visar på värdighet, på att Christophine är någon som 

har råd att smutsa ner kjolen, för hon har flera (SH s. 67). I SH finns det alltid en annan sida, en 

annan sanning och Antoinette nosar på dem bägge utan att förstå eller helt tillhöra någon. För mig 

som läsare innebär det att det är svårt att ta någons parti. Det finns ingen mall mot vilken jag kan 

ställa upp rätt eller fel i detta koloniala ingenmansland, där familjens brinnande papegoja räddar 

Antoinette och hennes familj från mobben eftersom det betyder olycka att skada en fågel (s. 34), 

och Christophine häpnar över det faktum att Antoinettes alla tillgångar tillfallit Edward i och med 

äktenskapet (s. 88). Båda sidor har irrationella drag. 

 

Den osäkra hierarki mellan herrskap och tjänstefolk som finns i JE men framför allt i SH är i sig 

något som kan vara intressant att titta närmare på -Vem är egentligen i händerna på vem? 

Med avseende på symbolik kan man fördelaktigt vidare även undersöka de många drömmar 

som förekommer i romanerna, samt scener där huvudkaraktärerna betraktar sig själva i speglar.  

Med tanke på vad jag sagt under Steg 1 om nivå på romanerna så kanske det är först på detta 

steg som eleverna kan komma att börja uppskatta SH, även om det är först på Steg 4 som den börjar 

komma till sin rätt. Detta eftersom att läsare på dessa nivåer (3 och 4) behärskar en del av de 

litterära konventioner nödvändiga för att få ut något av SH. Då fokus i JE ligger på 

karaktärsutveckling torde den fungera utmärkt redan för dem som befinner sig på Steg 2. 

 

Steg 4. Den reflekterande läsaren 

Nu kan läsaren börja generalisera kring teman, händelser och agerande i större perspektiv, ta ett steg 

ifrån karaktärerna och bedöma deras agerande samt ha mer långtgående förväntningar och 

förutsägelser. Läsaren ställer mer frågor till texten, gåtor och mysterier har blivit populära, liksom 

ifrågasättanden vanliga. Vidare inser hon eller han hur litteratur sedd som helhet kan säga saker om 

människors villkor och leverne. Läsaren kan även urskilja genretypiska drag.
57

  

Romanerna tycks mig utmärkta att behandla i detta steg. Här finns gott om mysterier att fundera 

kring, varav vissa inte ges något entydigt svar, och bägge romanerna har, sedda i såväl små som 

stora perspektiv, mycket att säga om människans villkor och leverne. Jag finner det emellertid vara 

hög tid att ägna lite tid åt placera in romanerna i ett litterärt sammanhang, och väljer därför att först 

och främst genrebestämma dem. Därefter kommer vissa ifrågasättanden gällande karaktärernas 

agerande att göras samt några förslag på fruktbara teman ges. 
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Genre 

JE brukar hållas för bildningsroman, med huvudpersonen Janes utveckling via skiftande miljöer och 

moraliska dilemman i centrum.
58

 Då den utkom år 1847 var romantiken väl etablerad som litterär 

genre i Europa, och JE innehåller många typiskt romantiska drag såsom en isolerad och känslosam 

hjältinna i huvudrollen.
59

  Brontë svärmar dessutom liksom många av hennes samtida över 

medeltida kultur, och de extrema känsloyttringar, övernaturliga element och skumma miljöer med 

påtagligt vildsint natur som finns i boken är alla goda exempel på dylika gotiska inslag. Pollard 

menar dock att de gotiska dragen aldrig används omotiverat utan konsekvent för att framställa en 

karaktärs känslor eller reaktion och att JE därför går utöver gotiken. Naturen, årstider och väder 

speglar konstant Janes humör och utveckling, menar han, så till den grad att hon reagerar genom 

omgivningen.
60

 Ibland är detta synnerligen uppenbart. När Jane vaknar nyförlovad låter det till 

exempel så här  

 

Då jag sprang ner i hallen blev jag inte förvånad över att se att en strålande junimorgon 

hade följt av nattens oväder och känna en frisk och doftande sommarbris genom den öppna 

glasdörren. Naturen måste ju glädjas när jag var så lycklig. (JE s. 296)  

 

Tanken talar först och främst om hennes lycka och förväntan över det nya som komma skall. Att det 

är just Janes känslor som framkallat väderomslaget poängteras genom ”naturen måste ju glädjas”, 

och förstärker samtidigt det faktum att allt egentligen inte är så strålande. Ovädret som härjat under 

natten skvallrar om ett underliggande hot och det faktum att kärleksparets lycka är i fara blir extra 

tydligt med tanke på att stormen blåste upp just efter det att Mr Rochester friat, liksom att det 

kastanjeträd under vilken förlovningen ägt rum har blivit klyvd i två delar av blixten (s. 294-295). 

Intresset för människans psykologiska sida och synen på livet såsom en dualiteternas kamp mellan 

gott och ont, förnuft och passion, dygd och synd är ett annat tidstypiskt drag.
61

 

SH följer samma mönster som JE. Miljön där är nästan levande, förföriskt vacker men samtidigt 

hotfull speglar den Edwards inledande intryck av Antoinette: ”Det var en underbar plats – vild, 

orörd, framför allt orörd, med en främmande, oroande, hemlighetsfull ljuvlighet.” (SH s. 69) Men 

när han konfronterats om sin otrohet låter det istället så här: ”[...] det tycktes mig som om allting 

runt omkring mig var fientligt. Teleskopet drog sig undan och sa rör mig inte. Träden var hotfulla 

och trädens skuggor som långsamt rörde sig över golvet hotade mig.” (s. 120) Vidskepelse och magi 

spelar som vi sett viktiga roller och individens utveckling och (o)fullbordan utgör romanens röda 
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tråd. Men Rhys lägger stor vikt vid subjektets alienation: kärleksparet talar till varandra, men når 

aldrig fram, bägge lika övertygade om att den andre inte vill lyssna som oförmögna att förstå 

varandra (ex. s. 74-75, 92). Detta tillsammans med det framträdande sätt på vilket romanen 

behandlar sexualitet, gör att SH ändå bäst beskrivs såsom tillhörande en modernistisk tradition.
62

 

Ifrågasättanden 

I bägge romanerna finns det mängder som är möjligt för eleverna att ifrågasätta. Här kommer jag att 

beröra ett par saker samt ge de svar som jag funnit i sekundärlitteraturen. 

     För det första, hur kommer det sig att man som make kan låsa in sin fru och låtsas att hon aldrig 

funnits? Med hänsyn till samtidens sed är det inte det märkligaste alternativet. Antalet anrättningar 

för dylika situationer var alldeles för få till att täcka behovet,
63

 och att hålla henne dold var att 

föredra framför att öppet skandalisera ut hennes galenskap eller skilja sig.
64

 Den annars så humana 

Jane verkar märkbart obrydd över detta faktum. Detsamma gäller efter det att Jane fått reda på Mr 

Rochesters affär med Adèles mamma. Efter en lång utläggning från Mr Rochesters sida (JE kap. 15) 

noterar hon bara helt kort: ”Precis som han sagt var det förmodligen ingenting ovanligt med 

historien. En förmögen engelsmans förälskelse i i en fransk dansös och hennes trolöshet mot honom 

var säkert alldagliga händelser i societeten.” (s. 167) Flertalet anspelningar i dylika ordalag 

skvallrar om de skiftande regler som gällde för de olika könen, samhällsklasserna och – inte att 

förglömma – nationaliteterna. Huruvida det av författaren är menat som kritik eller enbart ett 

oreflekterat konstaterande av samtidens normer låter jag i detta läge vara osagt. 

För det andra, varför lämnar Antoinette inte Edward som med stigande misstänksamhet beter sig 

sämre och sämre mot henne? ”Du frågar mig en svår sak, jag säger dig en svår sak, packa ihop och 

ge dig i väg[…]” (SH s. 87) är också svaret som Christophine ger när Antoinette går för att be 

henne om råd. ”Vart, vart då? Till någon främmande plats där jag aldrig får se honom? Nej, det gör 

jag inte, då kommer alla, inte bara tjänarna, att skratta åt mig.” (s. 87) Svarar Antoinette. Som 

tidigare nämnts är hon beroende av Edward, inte minst ekonomiskt (s. 88), och hon vill leva i den 

trygghet och stabilitet som deras äktenskap skulle innebära. Edward är hennes enda chans till 

åtminstone en gnutta respekt. 

Antoinette får kärleksdrycken med förbehållningen att hon först måste berätta allt för sin man. 

Detta leder oss till nästa fråga: Varför kan inte Edward bara tro på Antoinette när hon berättar sin 

historia? På denna fråga finns det flera svar. Staley föreslår att skvallret är den anledning Edward 

hela tiden letat efter för en väg ut ur det liv han lever på Granbois  (men plikttrogen som han är så 
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stannar han ändå hos sin fru).
65

 En annan orsak kan vara att Edward redan känner sig lurad, lurad in 

i äktenskapet och lurad av Antoinette. Dessutom ser han hur hon umgås med och till och med låter 

som de färgade och han tål det inte (s. 103). Han litar inte på de färgade och därför inte heller på 

henne. Känslan av att vara bedragen parad med det faktum att hans auktoritet inte erkänns (alla 

skrattar åt honom) eller passar in i den för honom främmande ordning som råder i det 

kolonialiserade Jamaica, måste han sätta ner foten. 

 

I behandlingen av samtliga ovanstående steg har vi kunnat skönja en rad gemensamma teman för de 

bägge romanerna: olycklig barndom, personlighets(o)utveckling, kärlek och förödande passion. 

Alla lämpliga att undersöka närmare för de elever som befinner sig på steg 4. Men det finns mer att 

beröra. Vidare kommer bl. a. tema kvinnlig frigörelse och vilsenhet i klasstillhörighet att behandlas. 

 

Steg 5. Läsaren och verket som en författarens konstruktion 

När läsaren nått Steg 5 i sin läsförmåga börjar författaren att uppenbara sig bakom verket. Läsaren 

börjar då inse att litteratur inte är något skapat av en allsmäktig elit, utan producerat av personer 

med högst enskilda motiv, erfarenheter och brister. Därav börjar läsaren nu på allvar att jämföra 

författaren och dennes världsbild med sin egen. Thomson noterar att väldigt få elever når Steg 5 

under sin skolgång.
66

 

Här väljer jag att bara helt kort presentera de drag i romanerna som också är genomgående i 

respektive författarskap, samt att peka på influenser som författarna kan ha hämtat från sina egna 

liv. Det finns förstås mycket mer att undersöka men eftersom att jag ändå inte har utrymme att göra 

det utförligt väljer jag att fokusera på romanerna och vad i dem vi kan använda i litteratur-

undervisningen. Att kritiskt granska de strukturer och miljöer som författarna vistats i och 

(medvetet eller ej) influerats av, görs bäst under Steg 6. 

 

Utbrytaren Charlotte Brontë  

Som vi har sett glider både huvudkaraktären Jane och hennes manlige hjälte undan stereotypa drag, 

ser förbi varandras yttre status och position i samhället samt attraheras av just den själsliga 

jämbördigheten dem emellan. Alltsedan sin egen samtid har Brontë därför lästs som en tidig 

feminist som genom sina romaner slagits för ”kvinnans psykologiska utbrytningsförsök,”
67

 för att 

kvinnor ska få vara och göra något annat och något mer än det som dittills tilldelats dem. Jane 
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predikar i sin ensamhet:   

 

Kvinnor förväntas alltid vara stillsamma, men kvinnor har samma känslor som män, de har 

samma behov av att öva sina förmågor och spänna sina krafter som deras bröder har. De 

plågas av den trånga instängdheten och fullständiga händelselösheten på precis samma sätt 

som män skulle plågas, och det är trångsynt av deras mer privilegierade medmänniskor att 

hävda att de borde vara nöjda med att sticka strumpor och laga puddingar, spela piano och 

brodera väskor. (JE s. 126) 

 

Det ligger nära till hands att även gå vidare och anta att Brontë verkar vilja att varje människa måste 

dömas för sig, för sin karaktär och sin goda vilja, utan hänsyn till klass, kön eller bakgrund. Något 

sådant skulle rimma väl med Brontës egen diffusa medelklassposition i samhället. Till exempel 

arbetade hon själv tidvis som guvernant,
68

 vars status i sociala sammanhang var smått förvirrad:  

ofta var guvernanter skolade döttrar i familjer jämbördiga dem de tog anställning hos. Men i och 

med sin anställning så blev de också någon som var underordnad herrrskapet, utan att för den 

sakens skull tillhöra tjänstefolket.
69

 En annan möjlighet är förstås att läsa Brontë som om hjältinnan 

av misstag (föräldralösheten) hamnat i en lägre samhällsposition än hon borde haft, och att hon i 

slutet av JE endast återfår det som naturen givit åt henne.
70

 

Den flyktiga Jean Rhys  

Rhys är svår att positionera. I sina romaner tar hon ingen tydlig ståndpunkt, utan visar snarare på 

komplexiteten i den värld vi lever i, både gällande moral och sociala förhållanden.
71

 Hennes 

hemland Dominica hade efter att i flera hundra år bollats mellan England och Frankrike och efter 

emancipationen nyligen blivit ett kolonialsamhälle under engelsk flagg. Rhys växte således upp i 

just ett sådant post-slavsamhälle som gestaltas i SH. Den kulturella krock hon upplevde vid flytten 

till Europa och känslan av att som kreol befinna sig i glappet mellan två kulturer kom att återspeglas 

i hela hennes utgivning, liksom sympatisering och identifiering med den svarta immigranten.
72

 Ett 

exempel på detta ges i SH när barnet Antoinette flyr tillsammans med sin familj och får syn på sin 

färgade vän Tia och börjar springa mot henne. Tia kastar en sten på Antoinette. ”Jag såg på henne 

och jag såg hennes ansikte rynkas ihop när hon började gråta. Vi stirrade på varandra, blod på mitt 

ansikte, tårar på hennes. Det var som om jag såg mig själv. Som i en spegel.” (SH s. 36)
73

 Rhys 

tillvaro i ett slags själsligt ingenmansland mellan två kulturer är kanske en av kolonialismens 
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mindre angenäma effekter, men i förordet till SH påpekar Carin Franzén samtidigt hur Rhys 

därigenom begåvats med en alldeles speciell blick. En position utifrån vilken hon kan granska och 

gestalta dessa kulturer och det spel (utan vinnare) som pågår emellan dem.
74

 

Den passivitet som Antoinette uppvisar är ett annat genomgående drag hos de kvinnliga 

huvudpersonerna i Rhys romaner och påstås vara en frukt av de normer Rhys påtvingades vid sitt 

leverne i Europa.
75

 Detsamma gäller för behovet och beroendet av en man.
76

 

 

Steg 6. Läsaren och textuell ideologi 

Thomson anser Steg 6 vara en logisk följd av Steg 5. När man erkänner verket som en konstruktion 

börjar man också undersöka vad detta betyder, för mig som läsare och för andra, menar han. Vad 

verket innehåller med avseende på politik, ideologi och så vidare blir därav intressant och 

uppenbart, liksom hur olika tolkningar kan göras och hur dessa olika tolkningar kan användas i 

olika sammanhang.
77

 

Inom ramen för Steg 6 ska vi alltså avslutningsvis titta närmare på vilken ideologi (kolonialism) 

som omger verken och peka på några (köns)politiska implikationer utifrån framför allt JE. Vi 

undersöker olika tolkningar lite mer i detalj och försöker sätta in dem i ett intersektionellt 

sammanhang. 

 

Frigörelse 

JE har förstås läst av många för sina feministiska implikationer: Ingham påstår att Brontë i och med 

Janes personlighetsutveckling krigar för att expandera kvinnans gränser,
78

 och JE är en av de 

romaner som Gilbert och Gubar har tolkat inom ramen för deras ängel-monster-teori. De menar att 

Bertha på ett psykologiskt plan representerar Janes vilda sida, ett sådant hemligt självt
79

 som varje 

kvinna måste göra upp med. Bertha skapas när Jane stängs in i ”Röda kammaren” och när Bertha 

dör är det enligt Gilbert och Gubar den dubbla existensen som Jane har inom sig, som försvinner.
80 

 

Tolkningen styrks bl. a. genom det faktum att alla Berthas uppenbarelser infaller i samband med 

Janes ilska eller andra ”opassande” känslor.
81

  

Men vad är detta för en utväg? Varför måste Jane döda en del av sig själv för att den andra ska 
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kunna uppnå harmoni och lycka? 
 
Berthas död sammanfaller med att Jane tar sina sista kliv mot 

självständighet. På så vis kanske Brontë vill säga att kvinnan, given självständighet och jämlikhet 

med mannen, kan leva harmoniskt, det vill säga utan ett undanträngt monster till dubbelnatur. 

Jämställdhet 

Brontë överskrider som nämnts de gränser för vad som stereotypt karakteriserar kvinnligt och 

manligt i framställningen av sitt kärlekspar, och uppenbart är att Brontës ambition med JE är att 

gestalta en kärlek mellan jämlikar, en kvinna och man som möts och i den andre ser någon på 

samma nivå. Gilbert och Gubar understryker att Jane och Rochester redan från början ser förbi 

varandras ytliga status och därför dras till varandra, men det finns hinder för förhållandet: Rochester 

är mer sexuellt erfaren och har ett övertag i egenskap av att vara just man. Efter förlovningen blir 

det extra tydligt, och det är därför som Jane börjar tvivla och sedan – på psykologisk nivå – 

förhindrar giftermålet genom Bertha.
82

 Först när Jane utvecklats till en helt och hållen självständig 

individ och Rochester, vars pondus tagit en törn, utskämd efter skandalen och stympad till det yttre 

efter branden, kan de mötas som jämställda.  

     Vissa har tolkat detta som om jämställdhet således enbart är möjligt med mannen stympad,
83

 och 

även Gilbert och Gubar håller med till viss del,
84

 men de vill hellre fokusera på hur hans blindhet 

döljer deras olikheter samt hur också han i och med detta måste hämta krafter inifrån sig själv.
85

 En 

annan förklaring bjuder Jane själv på: ”Människor får aldrig uppleva fullständig lycka här i världen. 

Jag är inte född till ett annat öde än mina medmänniskor.” (JE s. 288-289) Orden yttras när Jane har 

svårt att verkligen tro på Rochesters frieri. Den gången hindras lyckan av vetskapen om Bertha, 

men visst måste även Rochesters skador vara något som åtminstone skuggar idyllen.  

Leva som jämställda måste de hur som helst göra i Rochesters undanskymda stuga långt inne i 

skogen. Enligt Gilbert och Gubar är detta en indikation på Brontës medvetenhet om hur svårt – för 

att inte säga utopiskt – det vore att leva bland andra, i samhället, på detta sätt.
86

 

JE och kolonialismens axiom 

Det har tidigare påpekats att England som dåvarande kolonialjätte och slavhandlande nation ligger 

som en grundläggande utgångspunkt i JE, en förutsättning för kärlekshistoriens vara och inte minst 

lyckliga slut. Elever med sådan utvecklad läsförmåga som Steg 6 bör utan större problem kunna 

undersöka på vilket sätt. Därför ska vi titta närmare på mer eller mindre framträdande exempel. Till 

att börja med är slavhandeln och kolonialismen en förutsättning för Rochesters förmögenhet, liksom 
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Janes arv.
87 

Genomgående jämförs utländska kvinnor med engelska, och Jane framhålls såsom 

Spivak påpekat som ett ideal (s. 358-365),
 
medan de andra alla är av sämre sort. Till och med Adèle 

har en massa fel, men som tur är ”korrigerade en sund engelsk fostran det mesta av hennes franska 

brister [...]”(s. 523). 

När Mr Rochester i förlovningen börjar överösa även Jane med presenter och talar om att 

smycka ut henne och visa upp henne för hela världen, blir hon vred: ”Han log, och det tycktes mig 

att det var ett sådant leende som en sultan i en öm och lycklig stund skulle kunna skänka en slav-

inna han prytt med guld och juveler.” ( JE s. 309) De österländska anspelningarna fortsätter, och när 

Rochester tillskriver Jane värdet av en hel seralj titulerar hon honom österländsk tyrann och 

proklamerar: 

 

Jag ska göra mig beredd att gå ut som missionär och predika frihet för de fångna – era 

haremsdamer bland andra. Jag skaffar mig tillträde dit och uppviglar dem till myteri. Och 

ni, er tresvansade pascha, kommer i en blink att finna er tillfångatagen av oss. Jag kommer 

inte att tillåta att ni släpps lös igen förrän ni har undertecknat en deklaration som blir den 

mest generösa en tyrann någonsin har utfärdat. (s. 310) 

 

Talet har används som argument för att Brontë vill frigöra kvinnor överallt
 
men episoden (kap. 24) 

visar väl på uppfattningen om tydliga kontraster mellan olika människotyper.
88

 

Den Andra kvinnan 

Frihetstalet som Jane håller står sig dessutom slätt mot hur de i JE behandlar och talar om Bertha, 

vars liv måste offras för att Jane ska få sitt lyckliga slut. För att förstå innebörden av kolonialismens 

den Andra, måste vi inledningsvis återvända till hur detta kan anslås. 

Ett vanligt motiv i litteraturen sedan 1700-talet var synen på den koloniserade kvinnan som 

liderlig, oregerlig och brutal.
89

 Otaliga var de berättelser om henne som någon som frivilligt ger sig 

till den vite bemedlade mannen,
90

 och det ligger nära till hands att anta att detta synsätt lever kvar i 

JE, som en förmildrande omständighet för Mr Rochesters agerande. För att ytterligare giltigförklara 

behandlingen av Bertha görs ansträngningen att omänskliggöra henne. Redan vid första spåret av 

Bertha görs kopplingen: ”Det där skrattet var mer tragiskt och onaturligt än något jag någonsin hört 

[...]” (s. 123), och när Bertha till sist framträder är det som redan nämnts någonting på gränsen till 

ett djur. Genom att framställa henne så, kan man tänka sig att hon inte heller är helt värdig 

människans goda moral, menar Spivak.
91
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Rhys roman återupprättar Bertha som människa, dock en människa i klorna på imperialismen. 

Vi har redan varit inne på vilsenheten i Antoinettes karaktär, hur hon bryts ned när allt hon vill är att 

bli något, tillhöra något. I slutet av romanen har hon blivit och ser också sig själv som den Andra: I 

en dröm vandrar hon genom Thornfield nattetid på jakt efter den vålnad som sägs vandra där, och 

hon finner den också, i sin egen spegelbild (SH s. 151). Antoinette vaknar med ett skrik och sedan 

smiter hon ut ur rummet. ”Jag stod utanför och höll i mitt ljus. Nu visste jag äntligen varför jag 

kommit hit och vad jag måste göra.” (s. 151). Spivak läser slutet som om Antoinette har hittat sin 

plats i historien. I egenskap av den Andra måste hon förgöra sig själv. Hennes hela existens är 

enbart ett medel i Janes jakt efter lycka, liksom den subalterna en skugga för västerlänningar att sola 

sin glans i.
92

 

Spivak talar som nämnt i teoriavsnittet om hur svårt det är att återupprätta den subalterna som 

subjekt. Hon belyser sin ståndpunkt med hjälp av Christophine, genom hennes osäkra position, samt 

hur hon i vägran att inordna sig i den struktur som historien tilldelar henne måste lämna 

berättelsen.
93

  Det belyses i det gräl  som Christophine har med Edward, i vilket det väl 

framkommer att Christophine vet att hon inte kan besegra honom, att hans övertag beror av orsaker 

hon inte rår över.
94

 För att inte vika sig måste hon försvinna. Men hon håller huvudet högt in i det 

sista, och utmanar Edward med en världsbild lika rik som hans egen. 

 

”Du kan skriva till henne”, sa jag stelt. 

”Läsa och skriva kan jag inte. Jag kan andra saker.” 

Hon gick därifrån utan att se sig om. (SH s. 130). 

 

Christophines uppfattning om det som skett träffar tillräckligt rätt för att hennes röst ska eka kvar 

hos Edward, och skvallrar åtminstone för hans samvete om att han inte handlat helt riktigt (s. 133). 

Det i romanen genomgående tvivel som Edward känner inför sitt agerande och sina ståndpunkter är 

för övrigt ytterligare ett sympatiskt drag hos honom, genom vilket hans grymma behandling av 

hustrun åtminstone delvis kan förklaras med att han är obekväm i den (makt)position som han 

känner att han måste upprätthålla. Åtminstone menar Spivak att även Edward är ett imperialismens 

offer.
95

 

Två intersektionella vinklar 

Spivaks kolonialkritiska tolkning av JE krockar inte med Gilbert och Gubars psykologiska läsning, 

utan berikar den snarare med ytterligare ett perspektiv. Således blir de sammantagna ett exempel på 
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en intersektionell analys där Bertha framträder såsom å ena sidan Janes dubbelnatur och å andra 

sidan den Andra, en Janes motsats. De två blir sedan två sidor av samma mynt, eftersom Gilbert och 

Gubars oönskade monster har sina väsentliga egenskaper gemensamt med den i det koloniala 

universumet lägre värderade icke-västlänningen, och mot bägge kan Jane se sig själv såsom norm.  

En intertextuell analys med faktorerna klass och etnicitet i centrum ger ett annat intressant faktum: i 

berättelsen om Jane, hennes älskare och hans hustru visar det sig att kulturella glapp är vidare är 

sociala. Medlemmar i samma hierarkiska system har åtminstone en ett sätt att mötas, samma 

referenspunkter att tala om rörande över och underordning. Därför har de också en chans att bryta 

upp strukturen, såsom Jane och Mr Rochester. Antoinette och Edward är däremot bägge vilsna 

(Edward är på okänd mark, Antoinette i glappet mellan två kulturer). I SH finns visserligen en yttre 

ordning mellan dem (i egenskap av man och kvinna, kolonialherre – kreol) men den existerar bara i 

teorin. I praktiken lever de i för olika föreställningsvärldar för att kunna mötas. 

     Varken SH eller denna uppsats gör några anspråk på att ens ge sig in i att diskutera vägar ut ur 

sådana svårigheter, men jag vill poängtera hur väl problematiken gestaltas i en sådan roman som 

SH, och följaktligen visa på den möjlighet som finns för skolan att utifrån denna roman ta upp 

problemet till diskussion. 

 

Sammantaget 

Utifrån Thomsons teori förefaller det utmärkt att analysera såväl JE som SH på samtliga nivåer. I 

Steg 1 presenterades likheter i handling samt en ond och en god karaktär.  I Steg 2 beskrev och 

jämfördes de viktigaste karaktärerna i romanerna. Steg 3 var väldigt inriktat på jämförelser mellan 

litteratur och eleverna själva, varpå en stor del föll utanför denna uppsats syfte. Ett exempel gavs 

dock på en fruktbar aspekt man skulle kunna utgå ifrån i en sådan jämförelse (sexualitet). Det 

visade sig att antiteser förekommer frekvent i JE medan SH saknar detta som framträdande drag, 

även om dualiteter förekommer även där. I och med Steg 4 lyftes blicken något och respektive 

roman genre-bestämdes. Vissa ifrågasättanden gällande karaktärernas handlande väcktes också. 

Inom ramarna för Steg 5 bekantade vi oss lite mer med författarna samt de motiv/influenser de kan 

ha haft vid verkens tillblivelse och i Steg 6 vidgades detta perspektiv till att inbegripa även 

kringliggande strukturer, främst med avseende på feministiska och postkoloniala tankegångar. 

Exempel på olika tolkningar gavs, liksom hur dessa kan sammanföras i intersektionella perspektiv.  

I Steg 1 berördes frågetecknet kring huruvida romanerna fungerar som undervisningsmaterial för 

elever med läsnivå Steg 1, och jag fastslog att JE eventuellt fungerar men inte SH. När läsaren når 

Steg 2 i sin läsutveckling tycks JE fungera utmärkt, och för läsare på Steg 3 finns det goda 

förutsättningar för att uppskatta även SH. Med tanke på hur väl bägge romanerna har kunnat bidra 



 

 

med material till och med nivå 6 tycker jag mig kunna fastslå att det inte finns någon övre gräns för 

när det blir fruktbart att analysera verken. Både JE och SH ”håller” alltså också för läsare med 

väldigt välutvecklad läsförmåga.  

 

Avslutning 

 

Resultat 

Det fördelaktiga i att använda JE och SH i litteraturundervisningen i skolan tycks mig synnerligen 

välgrundat. Romanerna är inte bara redan rekommenderade av skolans uppdragsgivare, utan såväl 

JE som SH innehåller dessutom flertalet element som uppskattas i styrdokumenten gällande för 

både högstadiet och gymnasiet, även om det de har att erbjuda stämmer allra mest in på de lite mer 

avancerade kurserna på gymnasienivå.  

Vad i respektive roman som kan lyftas fram i en undervisningssituation framkommer på ett 

renodlat sätt i och med studiet av dem med utgångspunkt i Thomsons läsutvecklingsschema. På 

varje steg har det funnits mängder med givande material att analysera och diskutera i klassrummet, 

inte minst i en jämförelse romanerna emellan. 

Som redan nämnts är det å andra sidan inte givet att romanerna fungerar för eleverna på de lägre 

läsnivåerna och först i de senare stegen verkar romanerna verkligen komma till sin rätt. På ett 

förhållandevis lättförståeligt sätt får man då som pedagog möjlighet att utifrån romanerna presentera 

och behandla en del svåra begrepp, och även göra eleverna bekanta med vissa litteratur-

vetenskapliga strömningar. Detta blir ytterligare argument för att spara ett arbete utifrån JE och SH 

till de senare årskurserna.  

Det faktum som Thomson noterar, att det är få elever som kommer mycket längre än Steg 4, 

väcker dock återigen frågan huruvida romanerna över huvudtaget lämpar sig för undervisning i 

skolan. Thomson anser att låta elever behandla litteratur på en högre läsnivå än de befinner sig ”[...] 

is like asking them to arrive without having travelled.”
96 

Men jag ser nog snarare att ett arbete med 

JE och SH utifrån Thomsons teori ger ett utmärkt tillfälle att låta elever nosa på dittills okända 

svårigheter för att på så vis förhoppningsvis kunna ge dem en knuff i sin läsutveckling. Detta till en 

viss gräns, förstås. Det paradoxala i att det som av styrdokumenten premieras i praktiken inte 

fungerar på grund av bristande läsförmåga får vi för tillfället lämna därhän. 
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Vidare funderingar 

Vad som knappt berörts i denna framställning av romanerna är vilken roll religion och trossystem 

generellt spelar i respektive roman. Dess inblandning är i bägge historier dock så pass framträdande 

att det förtjänar sin egen avhandling. Vill man vidga ett arbetsmoment kring dessa romaner med 

ytterligare en roman har det föreslagits att SH med fördel kan kopplas till Othello – även den ofta 

uppmärksammad gällande postkoloniala frågeställningar. Här rör det sig då om en implicit 

intertextuell koppling.
97

 

En avslutande fråga intressant att ställa till en skolklass vore förstås: Vad hade kunnat rädda SH 

kärlekspar? Ett tänkbart svar skulle kunna vara: Ärlighet, en vilja att lyssna och kommunicera med 

varandra. Något som liknar det som Rochester och Jane hittar: ett själarnas möte på jämlik mark. 

Kanske kommer det alltid med vissa offer. På så vis hänger romanerna ihop på ett sätt som berikar 

dem bägge och – inte minst – läsaren. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1.  

Utdrag ur kursplan svenska för grundskolan. 

 

3.17 Svenska 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha 

ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts. 

Syfte 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska 

språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk 

så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda 

syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att 

tänka, kommunicera och lära. 

  Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska 

eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i 

olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar 

förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även 

stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen 

bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från 

olika källor. 

  I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda 

delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika 

former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska 

eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 

omvärlden. 

  Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska 

språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende 

på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas 

medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen 

ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få 

konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det 

egna språkbruket.  

  Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska 

grannspråken som de nationella minoritetsspråken. 

  Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att 



 

 

.  formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

.  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

.  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

.  urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

.  söka information från olika källor och värdera dessa. 

I årskurs 7.9 

Berättande texter och sakprosatexter 

.  Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. 

Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor 

och myter. 

.  Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. 

Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger. 

.  Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra. 

.  Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och 

övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har 

tillkommit i. 

.  Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel 

tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, 

innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. 

.  Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. 

Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och 

webbtexter. 

.  Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av 

argumentation. 

 



 

 

Bilaga 2  

Utdrag ur ämnesplanen svenska.  

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för 

reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin 

personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon 

känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. 

Ämnets syfte  

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i 

tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i 

tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

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

förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska 

utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. Vidare ska undervisningen leda till 

att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge 

dem möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation. Undervisningen ska även bidra 

till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar 

information från olika källor. 

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras 

personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga 

och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också ges 

möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i 

arbetslivet och för vidare studier. 

I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna. Undervisningen i 

muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera andras muntliga 

framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, efter egen 

värdering och andras råd. I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och 

andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna 

utbildningen. 

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt 

att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.  

2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och 

texter som fungerar väl i sitt sammanhang.  

3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt 

planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, 

mottagare och kommunikationssituation i övrigt.  

4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera 

egna texter med utgångspunkt i det lästa.  

5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap 

samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.  

6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från 

olika tider, dels i film och andra medier.  



 

 

7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer 

författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det 

lästa.  

8. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.  

9. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets 

ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.  



 

 

Bilaga 3 

Utdrag ur kursplan svenska 1. 

Kurskod: SVESVE01 

Kursen svenska 1 omfattar punkterna 1—9 under rubriken Ämnets syfte. 

Centralt innehåll  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

 Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig 

presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel 

som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till 

kommunikationssituationen.  

 Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, 

dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att 

fungera väl i sitt sammanhang.  

 Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.  

 Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.  

 Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. 

Grundläggande källkritik.  

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

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

skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.  

 Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt 

tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.  

 Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till 

exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk 

samt attityder till olika former av språklig variation.  

 



 

 

Bilaga 4 

Utdrag ur kursplan svenska 2. 

 Kurskod: SVESVE02 

Kursen svenska 2 omfattar punkterna 1—9 under rubriken Ämnets syfte. 

Centralt innehåll  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

 Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. 

Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.  

 Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av 

texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag 

som hör till dessa texttyper.  

 Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära 

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

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

samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och 

idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.  

 Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras 

användning.  

 Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de 

samspelar i grammatiken.  

 Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, 

minoritetsspråk och dialekter.  

 



 

 

Bilaga 5 

Utdrag ur kursplan svenska 3. 

Kurskod: SVESVE03 

Kursen svenska 3 omfattar punkterna 1—9 under rubriken Ämnets syfte. 

Centralt innehåll  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

 Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som 

stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av 

presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.  

 Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.  

 Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, 

sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.  

 Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar 

någon aspekt av svenskämnet.  

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

dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. 

Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.  

 Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. 

Språkförändring.  



 

 

Bilaga 6 

Utdrag ur kursplan litteratur.  

Kurskod: SVELIT0 

Kursen litteratur omfattar punkterna 5—7 under rubriken Ämnets syfte. 

Centralt innehåll  

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

 Centrala skönlitterära verk författade av såväl kvinnor som män och tongivande författare 

från olika epoker, från olika kulturer och från olika delar av världen.  

 Sambandet mellan skönlitteraturen och andra konstarter, dvs. hur författare och verk har 

påverkats av sitt samhälle, sin kultur och av rådande estetiska ideal samt hur författare och 

verk har påverkat den samhälleliga och estetiska utvecklingen. Den konstnärliga friheten i 

relation till etik, upphovsrätt och censur.  

 Litteraturvetenskapliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt 

tala om och analysera skönlitteratur.  

 Skönlitterära texters betydelsebärande skikt, innehållsmässiga såväl som formmässiga: 

tematik, motiv, metaforik, symbolik, rytm, meter och andra litterära verkningsmedel och sätt 

att gestalta. Analys och tolkning av roman, novell, lyrik och dramatik.  

 Jämförande analys av hur olika teman, till exempel familjen, döden, krig och naturen, har 

skildrats på olika sätt till exempel i skönlitterära verk från olika tider och kulturer eller i 

olika genrer.  

 Olika grunder för tolkning och värdering av skönlitteratur, dvs. vilka perspektiv man intar, 

vilka frågor man ställer och hur man kan argumentera dels för olika tolkningar, dels för 

värdering av skönlitteratur.  

 Fördjupad tolkning av skönlitterära verk med utgångspunkt i ett perspektiv som eleverna 

väljer, till exempel postkolonialt, feministiskt eller komparativt perspektiv.  

 

 

 

 

 

 


