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Antologins andra avdelning, om de fiktiva ge-
staltningarna av det arktiska, inleds med två ar-
tiklar som uppehåller sig vid 1800-talslitteraturen. 
Cathrine Theodorsen skriver om den tyske förfat-
taren Theodor Mügges reseberättelse i norr från 
1840-talet, och Wendy Mercer tar upp den franska 
litteraturens intresse för det arktiska. Både Jules 
Verne och George Sand behandlar nämligen det 
arktiska, och Nordpolen får ofta funktionen av 
romantikens blå blomma för dem. George Sands 
Laura från 1864 är intressant eftersom den avviker 
från mönstret med äventyraren som hjälte, och Ju-
les Vernes En engelsman på Nordpolen från samma 
år gestaltar Nordpolen som ingången till en annan 
värld.

Maria Lindgren Leavenworth och Heidi Hans-
son behandlar bägge den populära litteraturens för-
hållande till det arktiska. Lindgren Leavenworth 
analyserar skickligt hur den historiska och den fik-
tiva tiden blandas i Dan Simmons skräckroman 
The Terror från 2007, som handlar om den fanta-
sieggande Franklin-expeditionen från 1845. När 
besättningsmedlemmen Crozier t.ex. försvinner 
i den historiska redogörelsen blir det ett tillfälle 
i Simmons roman att, i den fiktiva parallellhand-
lingen, ge honom en annan närhet till inuiterna. 
Det gör hans historia till ett kritiskt alternativ till 
den mera traditionella historiska berättelsen om 
hjälten Franklin.

Heidi Hansson skriver om Dana Stabenows se-
rie om den kvinnliga detektiven Kate Schugak. 
Hansson menar att Stabenows serie annekterar 
både äventyrsberättelsen och den manliga hård-
kokta deckaren genom att placera en kvinna som 
huvudperson i en deckare som utspelar sig i Alaska, 
en plats som annars brukar förknippas med man-
liga äventyr. I Stabenows romaner är hotet och fa-
rorna inte i första hand kopplade till kriminaliteten, 
utan till naturen och till karaktärernas oförmåga att 
handskas med den. Stabenows hjälte Kate Schugak 
är mer av en hybrid karaktär än en renodlad hjälte 
och romanerna om henne ger inte någon väsentligt 
annorlunda bild av det arktiska landskapet. Ändå 
anser Hansson att Stabenows romaner bidrar till att 
skapa en ny föreställning om det nordliga som de-
stabiliserar och möjligen kan förändra den domine-
rande manligt kodade arktiska diskursen.

Två uppsatser fokuserar på hur det arktiska land-
skapet framställts inom musiken. Laurel Parsons 
visar i en informativ studie hur inuiternas poesi 
utnyttjats i 1900-talets konstmusik. Jag hade t.ex. 
ingen aning om att Glenn Gould var helt besatt av 

det arktiska. Sherill Grace skriver om en modern 
opera, John Estacios och John Murrells Frobisher, 
som anpassat sig till den nya tidens Arktis genom 
att behandla de klimatförändringar som hotar po-
larområdet. Arktis som platsen för det nära nog 
mytologiskt kalla är kanske snart över. Antologin 
avslutas med Harald Gaskis fascinerande analys av 
Nils Aslak Valkeapääs långa och typografiskt in-
tressanta dikt Solen, min far.

Det är inte någon tvekan om att föreställning-
arna om Arktis och det nordliga innehåller lika 
mycket av förtryckande projektioner och fördo-
mar som de Edward Said med begreppet ’orienta-
lism’ betecknade för ett sydligare område av värl-
den. Trots att antologin Arctic Discourses stund-
tals är en smula spretig ämnesmässigt och kvalita-
tivt ojämn, tycker jag ändå att den fyller sitt syfte 
att rikta ljuset på föreställningarna om det nord-
liga. Man kan bara hoppas att antologin följs upp 
av mer fördjupande och koncentrerade framställ-
ningar. De arktiska diskurserna är ett spännande 
och än så länge tämligen obearbetat forskningsfält.

Anders Öhman

Främlingskap och främmandegöring. Förhållnings-
sätt till skönlitteratur i universitetsundervisningen. 
Red. Staffan Thorson & Christer Ekholm. Dai-
dalos. Göteborg 2009.

På svenska universitet och högskolor är det inte 
ovanligt att det bedrivs både undervisning och 
forskning om skönlitteratur vid inte bara flera olika 
institutioner, utan flera olika fakulteter. Förutom 
vid litteraturvetenskapliga institutioner har skön-
litteraturen inte minst sin givna plats på de flesta 
språkutbildningar och ibland också på teologiska 
kurser. Samarbeten över institutions- och fakultets-
gränser har förstås förekommit sedan länge, även 
om de oftast varit sporadiska och begränsats till 
samläsning av enstaka kurser på högre nivå, gemen-
samt inbjudna gästföreläsare eller anordnande av 
symposier. Sällan har de sträckt sig till något så om-
fattande som ett gemensamt forskningsprogram. 
Sådant var emellertid ”Främlingskap och främman-
degöring. Förhållningssätt till litteratur i den aka-
demiska undervisningen”, som bedrevs vid Göte-
borgs universitet åren 2004–2009 och bl.a. resulte-
rade i en imponerande men något otymplig forsk-
ningsantologi med mycket snarlik titel (boken lig-
ger på närmare 550 dubbelspaltiga sidor).



336 · Övriga recensioner

Bakom den slagkraftiga men aningen diffusa ti-
teln döljer sig åtta uppsatser av lika många forskare, 
alla verksamma vid Göteborgs universitet – tre vid 
det som sedan 2009 kallas Institutionen för littera-
tur, idéhistoria och religion och fem vid Institutio-
nen för språk och litteraturer (av dessa fem är tre 
lärare och forskare i spanska). Antologin kretsar 
kring frågor om vilken roll skönlitteraturen egent-
ligen har i den akademiska undervisningen inom 
dels grundutbildningarna i litteraturvetenskap och 
moderna språk, dels lärarutbildningen med inrikt-
ning mot svenska: vilka unika möjligheter erbjuder 
skönlitteraturen, hur används den i praktiken, och 
hur borde den utnyttjas för att lära studenterna att 
läsa på ett mer reflekterat sätt?

I Viktor Sjklovkijs anda pekar de medverkande 
forskarna gärna på skönlitteraturens förmåga att 
främmandegöra, att desautomatisera vår percep-
tion, att via förskjutningar av våra vanliga perspek-
tiv tvinga oss att se nya saker inom oss själva eller i 
vår omgivning. Så lyder i alla fall den aningen hög-
stämda tanken, som i snart ett sekel använts för att 
motivera nyttan med denna egentligen ganska be-
synnerliga, och historiskt sett ofta ifrågasatta, ak-
tivitet. Det ordpar som givit projektet och anto-
login den slående titeln förklaras redan tidigt i in-
ledningen: ”Det litteraturbegrepp forskningspro-
grammet utgår ifrån innefattar således en dubbel 
syn på litteratur som å ena sidan förbunden med 
främlingskap, det vill säga som uttryck för det främ-
mande och därmed en katalysator för kulturkrock 
och/eller kulturmöte, och å andra sidan med po-
tential till främmandegöring i Viktor Sjklovskijs 
mening, och därmed fungerande som en inbjudan 
till ett dialogiskt och aktivt reflekterande förhåll-
ningssätt från lärarens och studenternas sida.” (s. 9) 
I själva antologins bidrag diskuteras dock i betyd-
ligt högre grad främmandegöringen än främling-
skapet, och tyvärr speglas den aningen svepande 
formuleringen (”en inbjudan till ett dialogiskt och 
aktivt reflekterande förhållningssätt från lärarens 
och studenternas sida”) i bidragens mycket skif-
tande sätt att förhålla sig till fenomenet.

Lika mycket som innehållet i bidragen varierar, 
från långa litteraturteoretiska resonemang och när-
läsningar av skönlitterära verk till praktiska peda-
gogiska experiment och diskussioner av bl.a. ka-
non, handböcker, översättningar och visuella me-
dier, lika stor är variationen i omfång, där vissa bi-
drag är nästan lika långa som en kortare monografi. 
Så upptar t.ex. Beata Agrells inledande uppsats 
”Mellan raderna? Till frågan om textens appell-

struktur” nästan 130 sidor, inklusive en mycket om-
fattande notapparat fullspäckad med långa citat 
på engelska.

Syftet med Agrells bidrag är att lyfta fram och 
diskutera olika aspekter av skönlitterära texter och 
deras läsning som hon ”funnit väsentliga för att 
utveckla en uppmärksam, nyanserad och kritiskt 
reflekterande läsfärdighet hos studenterna i den 
litteraturvetenskapliga undervisningen” (s. 106). 
Hon pläderar nämligen för att ett estetiskt synsätt 
i högre grad borde komplettera det instrumentella 
synsätt som hon menar präglar mycket av littera-
turundervisningen, och där texterna i första hand 
ses som bärare av information snarare än som este-
tiska konstverk med särskilda textstrategier (man 
uppmärksammar textens vad hellre än dess hur).

I en första, fullspäckad teoridel diskuterar Agrell 
en rad för studien relevanta begrepp såsom text, läs-
art, tolkning, appellstruktur, läsarroll, tomrum, re-
pertoar och ogrammatiskhet, främst utifrån forma-
listisk, semiotisk och responsestetisk teoribildning. 
Hon resonerar också kring den samtida kontextens 
centrala betydelse för appellstrukturen, men lyfter 
även fram studenternas behov av att ”utveckla kri-
tisk distans till den egna läsarten”: ”Studenterna 
måste […] övas i dubbelseende och en tvåfaldig so-
cial kontextualisering: dels av de lästa texterna, dels 
av sig själva som läsande subjekt.” (s. 23) Agrell be-
rör dessutom det problematiska men för hela pro-
jektet centrala begreppet ’litteraritet’, med vilket 
oftast avses de särdrag (ev. i kombination med sär-
skilda läsarter) som skiljer den litterära texten från 
andra former av text, och knyter detta starkt till 
textens förmåga att alstra främmandegöring. Ut-
ifrån ett litet antal texter av C.J.L. Almqvist och 
Lars Ahlin hinner hon inledningsvis också ta upp 
ett författarperspektiv på läsningen.

I den andra delen illustreras sedan genom en 
rad skönlitterära exempel, mestadels noveller, en 
mängd olika aspekter av litterära texters appell-
strukturer och potentialer, dvs. vilka anvisningar 
eller förberedelser för tolkning texterna själva rym-
mer och de många olika (men fortfarande rimliga) 
sätt på vilka dessa texter kan läsas och analyseras. 
De texter Agrell undersöker är av (i tur och ord-
ning) Margareta Ekström, Karl Östman, Ninni 
Holmqvist, Edgar Allan Poe (i svensk översätt-
ning), Håkan Nesser, P.O. Sundman och Tomas 
Tranströmer. Utifrån texterna, som också prövats 
i faktisk undervisning i Staffan Thorsons delpro-
jekt (se nedan), diskuteras allt från brukslitterära 
och skönlitterära läsarter, kanon, klass och kultur-
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avstånd till fokalisation, berättarnivåer, hårdkokt 
berättarteknik och några av jagberättandets egen-
heter. Trots enstaka frågetecken i några av analy-
serna lyckas Agrell för det mesta väl med att klar-
göra och övertyga om de olika sätt på vilka texterna 
kan tolkas, och varför. Till stora delar kan studien 
också ses som en nyttig övning i att sätta ord och 
begrepp på mycket av det som kan tyckas självklart 
under ett litteraturseminarium, men som kanske 
inte alltid analyseras med hjälp av fackterminologi.

Staffan Thorsons ” ’Att följa den röda tråden…’ 
Om studenters interaktion med prosafiktion” kan 
sägas ta vid där Agrells bidrag slutar, i det att han 
använt sig av nästan samma texter, men istället för 
att analysera deras appellstrukturer (responsestetik) 
undersöker han studenternas faktiska läsningar och 
diskussioner av texterna (receptionsestetik). Uti-
från studenternas skriftliga presentationer av sex 
skönlitterära texter – skrivna som om de skulle pre-
sentera något centralt i texten för sina kurskamrater 
– analyserar han hur de, som består av både grund-
studenter i litteraturvetenskap och lärarkandidater, 
i praktiken använder sig av de analytiska redskap 
och perspektiv som de lärt sig på sin utbildning.

De fem texterna består av fyra noveller (av Hå-
kan Nesser, Edgar Allan Poe, Ninni Holmqvist och 
Margareta Ekström) samt en prosadikt (av Tomas 
Tranströmer), och eftersom de överlappar med de 
texter som behandlats av Beata Agrell komplette-
rar kapitlen varandra väl. Lite förenklat skulle man 
kunna säga att medan Agrell i sitt bidrag visar vad 
en erfaren, professionell litteraturvetare kan få ut av 
texterna vill Thorson istället se hur nära detta ideal 
studenterna på de olika utbildningarna, och i olika 
stadier av sina utbildningar, lyckas nå.

Resultatet är som väntat ganska beklämmande 
läsning. Även om många studenter uttrycker en-
tusiasm inför skönlitteraturen är deras analytiska 
förmågor generellt sett outvecklade. Deras läs-
ningar är ofta relativt ytliga och håller sig gärna på 
det mimetiska planet, inriktade på vad det är som 
händer i novellerna, och det är ganska vanligt med 
brukslitterära läsarter som tar fasta på hur novel-
lerna kan användas för att få läsarna att tänka till 
kring samhälleliga eller andra oförrätter. Studen-
terna uppvisar också klara svårigheter med att se 
texterna som estetiska konstverk snarare än som 
direkta avbildningar av verkligheten, och de blan-
dar inte sällan ihop fiktion och verklighet (förfat-
tare med berättare, gestalter med verkliga perso-
ner, med mera). Det är inte heller ovanligt att de i 
ganska vaga ordalag talar om sina egna känslor in-

för de lästa texterna, associerar fritt till privata er-
farenheter, och överlag ger prov på nyckfulla infall 
med mycket liten – om någon – relevans för de 
lästa texterna. Vissa studenter struntar rentav helt 
i texterna och nedtecknar istället privata bekännel-
ser eller utvecklar allmänna moraliska eller existen-
tiella resonemang.

Det saknas dock knappast exempel på studenter 
med en något mer akademisk, distanserad och re-
flekterande läsart, och även om det förekommer en 
del semiotiska eller ”symboliska” tolkningar är det 
inte helt vanligt att studenterna fokuserar på for-
mella aspekter (t.ex. berättarperspektiv). Man kan 
också fundera på i vilken mån de ganska negativa 
slutsatserna i studien beror på att studenterna inte 
lärt sig att skriva och uttrycka sig på ett för littera-
turvetare begripligt språk, och om inte deras ana-
lyser kanske hade kommit bättre till sin rätt i in-
tervjuer (några gånger tycks Thorson också läsa in 
lite för mycket i studenternas ibland väldigt knapp-
händiga, spontana eller slentrianmässiga utsagor 
om novellerna). Ett litet antal citerade yttranden 
vittnar dessutom explicit om att ha skrivits ned i 
all hast, vilket tyder på att studenterna kanske inte 
haft optimalt med tid att reflektera över och bear-
beta sina intryck.

Sammantaget är nog det mest klargörande med 
alla dessa studentläsningar ändå att få ta del av den 
mångfald av olika sätt på vilka det går att inte läsa 
och diskutera texterna som lärarna helst skulle 
önska, och det förefaller ibland som att skönlitte-
raturen av lärarstudenterna kommer att användas 
till allt möjligt utom just till att diskutera den som 
skönlitteratur. 

Några av de intressantaste resonemangen i dessa 
första uppsatser handlar för övrigt om skillnaderna 
mellan grundutbildningen i litteraturvetenskap 
och svensklärarutbildningen. Trots att den senare 
av de flesta – möjligen frånsett en del verksamma 
litteraturforskare – torde tillmätas den största sam-
hälleliga betydelsen, då det ju handlar om att ut-
bilda dem som i sin tur ska utbilda det uppväx-
ande släktet, prioriteras lärarutbildningen ofta nå-
got lägre än den vanliga grundutbildningen. För-
utom att undervisningen inte sällan sköts av dokto-
rander brukar antalet seminarietimmar också vara 
ganska lågt, och detta trots att studenterna vanli-
gen har sämre förkunskaper och ofta är i större be-
hov av stöd från lärarnas sida. Bortsett från att de 
flesta studenter på lärarutbildningen dessutom lä-
ser ganska få poäng litteraturvetenskap totalt har 
de – vilket både Agrell och Thorson påpekar i sina 
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studier – dessutom ytterligare perspektiv att ta i 
beaktande i sin akademiska tillägnelse av skönlit-
teraturen. Medan samtliga som studerar skönlitte-
ratur på högskolan bör tränas i att läsa texter både 
distanserat (på traditionellt litteraturvetenskapligt 
sätt, med fokus på texten) och reflekterande (med 
en kritisk blick för den egna läsarten och dess på-
verkan på textens reception), bör också de lärar-
studerande, för att i sin tur kunna torgföra skön-
litteraturen i skolsammanhang, öva sig i att läsa på 
ett etiskt-empatiskt och personligt, upplevelsein-
riktat och (i bästa fall) fostrande och personlig-
hetsutvecklande sätt, vilket ofta direkt kan tyckas 
motsäga de första perspektiven. Till detta kommer 
att de dessutom bör ha ett mer renodlat didaktiskt 
perspektiv, inriktat på deras egen framtida under-
visning om skönlitteratur, med allt vad det innebär 
av kunskaper om ungas läsning, litteraturpedago-
gik och de uttalade målen i diverse styrdokument. 
Vad allt detta landar i är att lärarutbildningen, för 
både dess lärare och studenter, torde utgöra den 
svåraste utmaningen i den litteraturvetenskapliga 
verksamheten. Medan grundstudenterna i littera-
turvetenskap alltså oftast bara behöver jämka mel-
lan två perspektiv har de blivande svensklärarna att 
tampas med ett tre- eller fyrdubbelt perspektiv på 
texterna och sin egen läsning av dem!

Även om Staffan Thorson i sina diskussioner av 
studenternas läsning av de olika novellerna inte i 
första hand är ute efter att göra jämförelser mellan 
studenter i litteraturvetenskap och lärarstudenter 
framkommer en rad skillnader som bör vara väl-
bekanta för de flesta som undervisat studenter av 
bägge slag. Medan många av de förra tidigt tycks 
lära sig att förhålla sig till texterna distanserat och 
sakligt är det inte ovanligt att flera av de senare pro-
ducerar läsningar som är oförblommerat subjek-
tiva, distanslöst inlevelsefulla, emotionella, identi-
fikatoriska och översållade av privata associationer. 
Oavsett om det beror på bristen på undervisnings-
timmar, det lilla antal poäng litteraturvetenskap de 
läser, eller möjligen lärarstudenternas egen inställ-
ning till skönlitteraturen, vittnar detta om vikten av 
att också lära dem en grundläggande analytisk be-
greppsapparat, dvs. redskap att faktiskt analysera de 
skönlitterära texterna med viss distans. Vad Thor-
son, i likhet med Beata Agrell i sin studie, efterly-
ser är också fler möjligheter för alla litteraturstu-
derande att få pröva och reflektera över vilka kon-
sekvenser valet av läsart får för hur en text tolkas.

En av de intressantaste delarna i Thorsons ibland 
aningen röriga och på sina ställen lite vaga studie 

är diskussionen om ’angångsmening’ (begreppet är 
myntat av Mats Furberg), som Thorson vill skilja 
från ’literary transfer’, alltså de sätt på vilka läsa-
ren använder sig av sina egna livserfarenheter i läs-
ningen och tolkningen av en text: ”Beträffande an-
gångsmening vill jag […] se det motsatta som det 
viktigaste: angångsmeningen är knappast ett resul-
tat av en reflexmässig tolkning utan snarare en pro-
dukt av textens faktiska ingrepp i/påverkan på läsa-
rens liv. Angången återspeglas i läsarens medvetna 
reflexioner och ställningstaganden. […] Angångs-
mening infinner sig när det främmande och andra, 
som texten aktualiserar, berör mig som gällde det 
mig själv.” (s. 233)

Intresset för dessa aspekter av skönlitteraturen 
speglas också i att Thorson låtit ett antal studenter 
analysera sina egna känslor vid läsningen av ett par 
av novellerna – de identifierar sig ofta med de litte-
rära gestalterna, även om förmågan att analysera de 
framkallade känslorna genom belägg i texten varie-
rar avsevärt. Studien avslutas också med en diskus-
sion av vad Thorson kallar ”den känslofulla para-
doxen”, att inlevelse och distans i läsningen tycks stå 
i motsättning till varandra, samtidigt som det oftast 
lär vara någon form av inlevelse som ligger till grund 
för att man överhuvudtaget engageras av skönlit-
teraturen. Som lösning föreslår han ett slags kom-
promiss som gör analytiskt bruk av läsarnas käns-
lor: ”I den litteraturvetenskapliga grundutbild-
ningens perspektiv bör rimligen en föresats vara, 
att inte bara göra känslor, läsningar och läs arter syn-
liga utan framför allt få studenter att förhålla sig till 
dem i det sammanhang som deras akademiska ut-
bildning utgör. Att få syn på den egna läsningen och 
läsarten, att pröva och ompröva förhållningssätt 
till läsupplevelser tillsammans med positivt kritiska 
studiekamrater och lärare torde vara den litteratur-
vetenskapliga utbildningens grund bult. Studenten 
behöver ett vetenskapligt språk för att kunna dis-
tansera sig till sin egen läsning och för att tillsam-
mans med andra granska texter och läsarter.” (250)

Beata Agrells och Staffan Thorsons bidrag upp-
tar tillsammans nästan hälften av antologins ut-
rymme. De resterande sex studierna är både kor-
tare och spretigare. Cecilia Alvstads (fil.dr i span-
ska) bidrag ”Förhållningssätt till översättningar i 
universitetsundervisningen” kretsar som titeln an-
tyder kring en av litteraturundervisningens stora 
blinda fläckar, nämligen det oproblematiska sätt 
på vilket översättningar ofta behandlas. Eftersom 
vare sig lärare eller studenter brukar behärska till-
räckligt bra engelska, franska, tyska, spanska, gre-
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kiska och latin för att läsa alla skönlitterära verk i 
original är vi dessvärre alla hänvisade till att i nå-
gon mån använda oss av översättningar i under-
visningen. Det stora problemet, som Alvstad tar 
upp, är att översättningarna tenderar att läsas och 
tolkas som om de vore original. Inte minst blun-
dar vi alltför ofta för vissa egentligen helt självklara 
frågor när vi undervisar på översatta texter, näm-
ligen sådana som har att göra med själva översätt-
ningens kontext: ”När och för vem kom översätt-
ningen till? Vem beställde och vem utförde den? 
Vilka estetiska och ideologiska normer och vär-
deringar var rådande när översättningen gjordes? 
Vilka estetiska och ideologiska särdrag går att rela-
tera till översättaren som individ?” (s. 261)

Vad Alvstad pläderar för är dels en större med-
vetenhet om översatta texter och deras särskilda 
karaktär (hybrider mellan två olika språkliga och 
kulturella kontexter, som båda bör beaktas), dels 
ett större bruk av översättningar i litteraturunder-
visningen (på bl.a. språkinstitutioner), då översätt-
ningar kan ha sina alldeles särskilda pedagogiska 
poänger: de kan inte minst hjälpa oss att främman-
degöra originaltexten och få oss att se den med nya 
ögon, som just ett språkligt konstverk snarare än 
ett slags genomskinlig behållare för mening. Att vi 
inte i större utsträckning uppmärksammar över-
sättningarnas särskilda villkor och kontexter med-
för också att vi riskerar att få en skev, eller rentav 
missvisande, bild av originaltexterna.

Bidraget består av en teoretisk genomgång och 
tre delstudier: en enkät med drygt 80 studenter i 
språk- och litteraturvetenskapliga ämnen, en enkät 
med ett tiotal universitetslärare i spanska, och en 
undersökning av ett urval ofta använda antologier 
och handböcker. Syftet är i samtliga att undersöka 
medvetenheten om och bruket av översättningar 
i undervisningen. Inte helt oväntat reflekterar de 
flesta lärare och studenter i studien sällan eller ald-
rig över bruket av översättningar, t.ex. den mer eller 
mindre skeva troheten mot originalet eller en över-
sättnings tillkomstkontext, och de undersökta an-
tologierna och handböckerna behandlar också ofta 
översättningar som om de vore originaltexter, utan 
hänsyn till själva översättningarnas litterära, kultu-
rella och estetiska kontexter (och oftast nämns inte 
ens när översättningarna tillkommit). När det gäl-
ler de sistnämnda är det också anmärkningsvärt vil-
ken skev bild av en nations faktiska litteraturhisto-
ria som ges i handböckerna, då de knappt alls tar 
hänsyn till översättningslitteraturen. I Sverige har 
denna oftast utgjort ungefär hälften av den littera-

tur som givits ut och lästs, och har således utövat 
stor påverkan på både läsare och författare. Men det 
finns ytterligare perspektiv på dessa kulturella flö-
den: på flera ställen i Alvstads bidrag antyds det att 
man kunde få en nästan lika god bild av en nations 
kulturhistoria och skiftande ideologier och poetik 
genom att undersöka dess översättningar som ge-
nom att undersöka dess originaltexter!

Cecilia Alvstads mycket tänkvärda uppsats av-
slutas med ett batteri av intressanta reflektioner och 
konkreta förslag på hur översättningar kan behand-
las i både undervisning och forskning. Bland dessa 
finns inte minst förslaget att i kurslitteraturlistor 
fastslå vilka översättningar av kanoniserade verk 
det är som bör läsas (t.ex. när det gäller Homeros 
eller Cervantes), men också motivera varför just 
dessa översättningar valts – t.ex. med en översätt-
nings estetiska eller historiska betydelse, eller dess 
trohet till källtexten.

Just frågan om skillnaderna mellan olika över-
sättningar av en och samma källtext står i fokus 
för Andrea Castros (fil.dr i spanska) bidrag, med 
den lika finurliga som missvisande titeln ”Fantas-
tiska översättningar. Genre, översättning och litte-
raturläsning på språkinstitutioner vid svenska uni-
versitet”. Syftet är att diskutera hur läsning av fan-
tastik i översättning kan få studenterna att i högre 
utsträckning få syn på texten med dess särskilda 
språk, litterära grepp och mångtydigheter, i syn-
nerhet som både översättningar (som oftast utspe-
lar sig i en annan kultur än den läsaren befinner sig 
i) och fantastisk litteratur (som per definition inte 
kan vara samtidsrealistisk) ger ett visst motstånd 
som försvårar en oreflekterad mimetisk läsning. 
Den text på vilken hon prövar sina teser är Edgar 
Allan Poes korta novell ”The Oval Portrait” (1845) 
– både på engelska och i en rad spanska översätt-
ningar – och till sin hjälp har hon också spontana 
studentkommentarer från några av sina kurser och 
resultatet av en enkät utförd bland studenterna. 
Analyserna av de olika översättningarna av novel-
len, kompletterade med studenternas åsikter, ger en 
fascinerande inblick i hur olika en så kort text som 
Poes går att översätta och tolka – en av de insikter 
hon vill förmedla till studenterna är också att ”all 
översättning är omskrivning” (s. 336).

Castros bidrag hade på många sätt kunnat vara 
antologins intressantaste, men det är lite synd att 
hon verkar ha en relativt begränsad syn på fantas-
tisk litteratur (som kanoniserad, icke-realistisk 
litteratur), och att hon förefaller omedveten om 
mycket av den forskning inom ämnet som gjorts 
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utomlands sedan Todorovs dagar. I själva verket 
har forskare inom i synnerhet science fiction ända 
sedan 1970-talet (med namn som Darko Suvin och 
Fredric Jameson) ofta påvisat hur just science fic-
tion kan verka genom en främmandegöring lik-
nande den Sjklovskij diskuterade (Suvins lika be-
römda som omdiskuterade definition av science fic-
tion kretsar rentav kring ”cognitive estrangement”). 
Möjligen hade denna forskning kunnat bidra med 
ytterligare argument för den fantastiska litteratu-
rens särskilda möjligheter i didaktiskt hänseende, 
men Castros definition av fantastik verkar dess-
värre utesluta allt som påminner om science fiction, 
då hon redan på uppsatsens första sida förefaller 
kräva ”ett övernaturligt inslag” (s. 319).

Ett annat sätt att främmandegöra ett skönlitte-
rärt verk är att ta hjälp av ett annat medium, som 
förhoppningsvis kan ställa verket i ett nytt ljus. 
Detta är vad Sonia Lagerwall (fil.dr i franska) gör i 
sitt bidrag ”Ett fönster ut i det fiktiva rummet. Bild-
konst som pedagogiskt instrument i litteraturun-
dervisningen”. Hennes tes är att bruket av visuella 
medier i undervisningen kan ”utveckla studenter-
nas individuella läsning och estetiska tillägnelse av 
den litterära texten” (s. 345), och att särskilt bilden 
erbjuder ”unika möjligheter att belysa den litterära 
texten, till både form och innehåll” (s. 346). Lager-
wall argumenterar för att bilden har specifika kog-
nitiva kvaliteter som inte bara kan berika vår läs-
ning, utan som också kan få oss att uppmärksamma 
texten på nya sätt, inte minst som konstnärlig arte-
fakt. Vid sidan av en utförlig diskussion av fenomen 
som visual culture/visual studies, och likheter och 
skillnader mellan bild och text (utifrån teoretiker 
som Mitchell, Messaris, Gardner och Goodman), 
rymmer uppsatsen också en fallstudie baserad på 
hennes egen experimentundervisning.

Om man till en början förhåller sig lite skeptisk 
till tanken på att bilder kan fördjupa läsningen av 
skönlitteratur blir man antagligen överraskad av 
beskrivningen av Lagerwalls konkreta undervis-
ning, där hon använt sig av olika konstnärliga ge-
staltningar av scener ur Albert Camus L’Étranger, 
men där studenterna förutom att diskutera dessa 
också fått utföra ett slags verbala visualiseringar – 
övningar som sammantaget understryker läsarens 
aktiva roll i meningsskapandet. Även om de peda-
gogiska greppen har många intressanta poänger, 
kanske framförallt i undervisning om litteratur på 
främmande språk, blir man dock aldrig helt över-
tygad om nyttan av att använda sig av bildkonst i 
litteraturundervisningen, särskilt som det hela ter 

sig ganska tidsödande. I likhet med flera av de andra 
bidragen är också Lagerwalls syn på främmande-
göring så snäv att den blir problematisk (mer om 
detta nedan).

En helt annan diskussion om litteraturens och 
konstens möjligheter möter man i Edgar Platens 
(professor i tyska) bidrag ”Litteraturens språk och 
kravet på en (främmande)kulturell kanon”, som in-
leds med ett intresseväckande resonemang om hur 
kanon skapas och förändras. I Platens beskrivning 
ses kanon närmast självklart som ett slags eliter-
nas kulturella maktmedel, ett redskap för ”kultu-
rell självbeskrivning, d.v.s. i vårt definierande av oss 
själva som jag och som grupp, nation, kultur o.s.v.” 
(s. 404). Kanoniseringsprocesser har enligt Platen 
också ofta relativt lite att göra med själva de litte-
rära verken, jämfört med externa eller kontextuella 
faktorer av t.ex. historisk och politisk art: ”Kano-
niseringar är snarare att betrakta som försök till so-
ciala och kulturella självdefinitioner och legitime-
ringar genom urvalet, värderingen och tolkningen 
av vissa bestämda litterära verk, som medvetet pla-
ceras i en framträdande position, medan andra ute-
sluts ur den allmänna diskursen, som en slags nega-
tiv-kanon.” (s. 404)

Med detta perspektiv är det inte särskilt under-
ligt att Platen hävdar att det snäva urval av verk som 
ingår i kanon säger betydligt mer om oss själva och 
vår samtida kultur än om litteraturens faktiska his-
toria (vad som skrivits och lästs samt sagts om litte-
ratur genom tiderna). I sitt bidrag fäster han också 
förtjänstfullt uppmärksamheten på att det lilla ur-
val verk ur en främmande kultur som finns i en ka-
non ofta kan vara ytterst missvisande, t.ex. för att 
verk valts in för att bekräfta vad vi redan tror oss 
veta om en viss kultur (t.ex. menar Platen att detta 
gäller det urval av tyska verk som läses på svenska 
universitet). Man kan fundera på om inte konse-
kvensen av detta synsätt rimligen borde bli att man 
– om man önskar behålla något som liknar den ka-
non vi har idag – helt övergav den till stora delar 
konstruerade berättelse och kronologi som fortfa-
rande stadgar upp merparten av de litteraturhisto-
riska översiktskurserna och istället helt inriktade 
sig på nedslag i enskilda verk och deras kontexter. 
Alternativet vore väl att, som Gunnar Hansson en 
gång föreslog, helt från grunden skriva om det vi 
vanligen betraktar som litteraturhistorien.

Detta är emellertid bara den första delen av Pla-
tens långa uppsats. Medan den inledande diskussio-
nen om kanon är mycket tänkvärd och gott kunde 
utgöra rekommenderad läsning för alla som under-
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visar i litteraturämnen utgörs återstoden av upp-
satsen av en svårsammanfattad och ibland lite väl 
snårig diskussion om förhållandet mellan littera-
tur och kultur, och litteraturens potential att främ-
mandegöra både det bekanta och det främmande, 
med en rad exempel ur modern tysk prosa (av bl.a. 
Gerhard Köpf, Günter Grass, Katja Lange-Müller, 
Wolfgang Koeppen och Claudia Rusch). I ett teori-
späckat parti diskuteras bl.a. tre olika former av ”lit-
terär språklighet” (s. 421), den fiktiva, den metafo-
riska och den dialogiska (utifrån bl.a. Iser, Ricœur 
och Gadamer), och det hela verkar landa i en pläde-
ring för hur litteraturen ”erbjuder […] enorma möj-
ligheter att lära” (s. 429), men inte i fråga om objek-
tiva kunskaper lika mycket som genom en verklig, 
öppen dialog med något främmande. Den pedago-
giska slutsatsen blir att vi bör arbeta med eller på 
en kanon snarare än utifrån en på förhand fastsla-
gen kanon, vilket också förefaller innebära att lit-
teratururvalet på universitetet borde styras mer av 
verken själva och av vetenskapliga och pedagogiska 
hänsyn snarare än av diverse utomlitterära och ut-
omvetenskapliga faktorer (av t.ex. nationell, kultu-
rell och politisk art).

I några av bidragen skrivna av forskare i moderna 
språk skymtar en illa dold bitterhet över det sätt på 
vilket litteraturstudierna på svenska universitet är 
uppdelade – med anspråket på att täcka hela värl-
dens litteraturhistoria på de litteraturvetenskap-
liga institutionerna, men endast isolerade språk på 
institutionerna för moderna språk – vilket bl.a. tar 
sig uttryck i att man försöker få den svenska litte-
raturvetenskapen att framstå som isolerad och pro-
vinsiell. I sitt bidrag riktar t.ex. Platen kritik mot 
att uppdelningen riskerar att reducera alla littera-
turer på främmande språk till i första hand en fråga 
om språk och kultur snarare än estetik (han lyfter 
inte minst fram den styvmoderliga behandlingen 
av litteraturvetenskapen inom språkämnena, där 
det oftast varit språkvetarna som fått merparten 
av tjänsterna och forskningsanslagen). Särskilt tyd-
ligt blir detta emellertid i Ken Bensons (professor i 
spanska) bidrag, ”Litteraturhistoriers konstruktion 
av främmande kulturtraditioner”, i vilket det helt 
oproblematiskt talas om ”denna kulturella isolering 
från internationella strömningar” (s. 442), och där 
det ges en aningen missvisande bild av den svenska 
litteraturvetenskapliga forskningen som i princip 
uteslutande inriktad på (modern) svensk litteratur.

Syftet med Bensons bidrag är att undersöka 
hur den spanska litteraturen beskrivs i å ena si-
dan svenska litteraturhistoriska handböcker, å 

den andra litteraturhandböcker specialiserade på 
spansk litteratur (men inte skrivna i Spanien eller 
Latinamerika), allt för att utröna hur annorlunda 
bild av en specifik litteratur och kultur som studen-
terna möter i litteraturstudier bedrivna vid littera-
turvetenskapliga institutioner och vid institutioner 
för moderna språk. Just litteraturhistorier ses som 
”uttryck för en etablerad och institutionaliserad lit-
teratur- och kultursyn vid en bestämd tid och plats” 
(s. 443), och för att materialet ska vara relevant 
för dagens akademi drar Benson en gräns omkring 
1960, så att alla de verk täcks som rimligen kan ha 
varit aktuella när de äldsta av dagens lärare läste 
grundkurserna. Detta innebär att de allmänna lit-
teraturhistorierna sträcker sig från E.N. Tigerstedts 
(red.) Bonniers allmänna litteraturhistoria (1959–
1966), över verk som Lennart Breitholtz Epoker och 
diktare (1971–1972) och Hans Hertels (red.) Lit-
teraturens historia (1985–1994), till Bernt Olssons 
och Ingemar Algulins Litteraturens historia i värl-
den (1990, rev. 1995). De utländska handböckerna 
utgörs av endast tre arbeten, R.O. Jones (red.) A Li-
terary History of Spain (1971–1973), Evelyn Picon 
Garfields och Ivan A. Schulmans Las literaturas his-
pánicas (1991), respektive J. Canavaggios (red.) His-
toire de la littérature espagnole (1993–1994).

Föga förvånande visar det sig att de utländ-
ska, specialiserade litteraturhandböckerna ger en 
mycket mer nyanserad och mångfacetterad bild 
av den spanska litteraturen, och att de svenska, 
allmänna handböckerna uppvisar en rad brister, 
främst att de är avkulturaliserande och monolo-
giska. En självklar invändning mot den underför-
stådda kritiken är dock att det inom litteraturve-
tenskapliga översiktskurser omöjligen skulle gå att 
använda specialiserade handböcker om varje land, 
språk eller region som bidragit med litterära verk 
till kurslitteraturen, men också att de allmänna lit-
teraturhandböckerna sällan utgör den enda källan 
till kunskaper på dessa kurser, utan ofta komplette-
ras med uppsatser eller utdrag ur mer specialiserade 
handböcker – utöver alla de kunskaper och per-
spektiv som en erfaren lärare kan bistå med.

Mot bakgrund av att Benson också påpekar att 
de svenska litteraturhistoriska handböckerna med 
tiden blivit mindre inskränkta och exotiserande 
framstår det också som ytterst märkligt att han vid 
flera tillfällen jämför några sidor i Tigerstedts litte-
raturhistoria från 1960 med längre avsnitt i Cana-
vaggios från mitten av 1990-talet. I den långa upp-
satsen, där en förvånansvärt stor del av utrymmet 
används till sammanfattningar och till att förklara 
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dispositionen, saknar man också en ordentlig dis-
kussion om huruvida de allmänna litteraturhisto-
rierna eventuellt kan ha en fördel åtminstone i att 
de bidrar med ett distanserat, om inte globalt så i 
alla fall västeuropeiskt perspektiv, som inbjuder till 
intressanta jämförelser mellan olika länder, kultu-
rer och språkområden.

Trots dessa invändningar är det inte svårt att i 
varje fall delvis skriva under på Bensons slutsats, 
även om den antagligen är mycket mindre radikal 
än han verkar tro: att det är ”endast genom att läsa 
den litterära texten utifrån den specifika kontext och 
kultur som den uppstår i som den litterära textens 
främmandegörande potential kan komma att bli be-
griplig” (s. 492).

Även om flera av bidragen endast tar upp frå-
gan indirekt eller i förbigående – vilket kan tyckas 
lite förvånande med tanke på hur centralt det på-
stås vara för projektet – är just främmandegöringen 
antologins mest problematiska punkt. Vad antolo-
gin formligen ropar efter är en gedigen och tydlig 
diskussion av främmandegöringen som fenomen. 
Som det är nu dyker termen upp lite varstans utan 
att det alltid är glasklart vad den syftar på, och vil-
ket slags främmandegöring som avses – i synnerhet 
som det råder stor brist på konkreta exempel på hur 
en text kan läsas främmandegörande.

Flera av antologins bidrag uppvisar t.ex. en 
mycket ensidig syn på fenomenet – det förefaller 
rentav som att författarna menar att en främman-
degöring endast kan komma till stånd efter en semi-
otisk tolkning av texten, eller efter att läsaren upp-
märksammat särskilda formella drag hos den (se 
t.ex. s. 41 f., 105, 386, 507). Går man till Sjklovkijs 
egen text (”Konsten som grepp”, 1917) är det tyd-
ligt att han med främmandegöring knappast endast 
avsåg formexperiment, mångtydigheter eller stilis-
tiska förtätningar av olika slag, utan att begreppet 
också kunde täcka mycket enkel prosa som intar 
ett radikalt nytt perspektiv, och som därför kan 
åstadkomma ett aspektskifte hos läsaren. Sjklovskij 
själv lyfte t.ex., vid sidan av en del skabrösa exempel, 
fram flera sådana verk av Tolstoj – bl.a. berättelsen 
Cholstomer, som framförs av en häst (och där ägan-
derätten framställs som något ytterst besynnerligt). 
Varför detta till synes enkla verk skulle kräva en se-
miotisk läsning (i motsats till en mimetisk sådan), 
eller ens att läsarens uppmärksamhet riktades mot 
texten som just text, är inte alls självklart. Vad de 
avancerade formella greppen däremot kan under-
lätta är förstås en distanserad och självreflexiv läs-
ning av ett litterärt verk, men denna behöver inte 

nödvändigtvis ha något med Sjklovskijs främman-
degöring att skaffa – såvida man inte bara talar om 
en intresselös främmandegöring av just texten som 
sådan, men då är frågan om man inte hamnat gan-
ska långt från en konstruktiv diskussion om skön-
litteraturens unika möjligheter att lära oss något 
om världen eller andra människor (åtminstone hos 
Sjklovskij själv handlar det ju om att se verklighe-
ten ur ett nytt perspektiv snarare än konsten). An-
tologins bästa beskrivning av fiktionens och främ-
mandegöringens potential framförs för övrigt när-
mast i förbigående, i Sonia Lagerwalls diskussion 
av mimesis som kunskapsmedel: ”Och det är denna 
frivilliga, aktiva lust att förstå hos läsaren, denna 
disposition att tänka bortom det bekanta och in i 
andra möjliga existenssätt, som gör fiktionen till ett 
sådant ovärderligt kunskapsmedel, menar [ Jean-
Marie] Schaeffer och ger därmed Aristoteles rätt i 
dennes hypotes. I fiktionen prövar vi på andra per-
sonas och ges möjligheten att upptäcka världen och 
oss själva ur helt andra perspektiv än de vi redan är 
förtrogna med.” (s. 369)

Möjligen beror den snäva synen på främmande-
göring på att de verk som diskuteras i stor utsträck-
ning är stilistiskt experimentella, men ändå oftast 
realistiska skildringar av en historisk eller samtida 
verklighet som i hög grad påminner om författa-
rens. Man kan inte låta bli att undra hur det hade 
sett ut om fler följt Andrea Castros exempel och 
hämtat lite fler verk också ur litteraturhistoriens 
stora skatt av absurdistiska, surrealistiska, fantas-
tiska, utopiska och dystopiska berättelser. Antag-
ligen skulle dessa inte bara ge en något annorlunda 
bild av vad litteratur är och kan vara, utan också av 
hur begrepp som främmandegöring kan tillämpas 
på den (i flera av bidragen skymtar också att re-
alistiska verk ställer till med problem i undervis-
ningen, då de av studenterna verkar upplevas som 
formmässigt transparenta, varför all uppmärksam-
het tenderar att riktas på innehållet). Eftersom lit-
teraturen består av virtuella verbala världar fristå-
ende från den empiriska verkligheten kan man 
också fundera på varför forskare med sådan för-
kärlek för främmandegöring ändå tycks så låsta vid 
realistiska verk. Som framgått ovan har också forsk-
ningen inom bl.a. sf-litteraturen sedan länge disku-
terat hur icke-realistiska men stilistiskt relativt kon-
ventionella verk ofta bygger på att de läses främ-
mandegörande, resonemang som Edgar Platen i sin 
diskussion om fiktionens möjligheter – de poten-
tiella verkligheterna och världsbyggandet (s. 423) 
– ibland hamnar snubblande nära.
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Det förblir antologin igenom dessutom oklart 
vad författarna avser med det ofta förekommande 
begreppet ’litterär text’ (liksom det vidhängande 
’litteraritet’): används det bara som en enkel syno-
nym för skönlitteratur eller avser det just estetiskt 
fullödiga texter (jfr det engelska ’literary fiction’), 
och ska på så vis ses som ett försök att kringgå det 
aningen problematiska begreppet ’kvalitetslittera-
tur’? Om det förra är fallet önskar man att förfat-
tarna i sina analyser åtminstone någon gång kunde 
ha sneglat åt andra former av skönlitteratur än vad 
som finns representerat i det ensidiga urval av oftast 
kanoniserade författarskap och verk som dyker upp 
i bidragen; om det är det senare efterfrågar man en 
betydligt mer hållbar definition av begreppet ’lit-
teraritet’ än textens förmåga att alstra främman-
degöring (Sjklovskij själv menade ju att främman-
degöring kunde frammanas av en rad olika former 
av skönlitteratur, inkl. mycken populärlitteratur). 
Det senare skulle dessutom riskera att diskussionen 
hamnade i något av ett cirkelresonemang: man är 
intresserad av att undersöka den konstnärligt vär-
defulla litteraturens eventuella förmåga att läsas 
främmandegörande, men avgränsar samtidigt ma-
terialet till att endast gälla verk som kan läsas främ-
mandegörande.

Överhuvudtaget önskar jag att antologin rymde 
åtminstone en kortare diskussion om just populär-
litteraturen och dess eventuella möjligheter och be-
gränsningar. Förutom att den utgör en mycket stor 
del av den litteratur som läses ute i samhället har den 
på senare tid också i allt större utsträckning använts 
ute i skolorna för att locka elever att öva sina läsfär-
digheter, men också för att påvisa skönlitteraturens 
möjligheter (flera av bidragen tar också upp studen-
ternas framtida yrkesverksamhet som lärare). Främ-
mandegörande grepp av olika slag är numera också 
helt vedertagna inom populärkulturen, och åter-
finns i några av de mest lästa böckerna (det räcker 
med att gå till kioskvältare som Stephen King och 
J.K. Rowling). En av få gånger ämnet ens berörs är 
när det nedsättande begreppet ”triviallitteratur” dy-
ker upp i förbigående i Staffan Thorsons bidrag, i ett 
häpnadsväckande okritiskt referat (s. 237). Gemen-
samt för flera av bidragen är för övrigt att deras för-
fattare verkar hålla fast vid ett aningen förlegat mo-
dernistiskt, autonomiestetiskt paradigm i vilket det 
finns tydliga gränser mellan högt och lågt, konst och 
underhållning, form och innehåll, estetik och kom-
mersialism samt främmandegöring och bekräftelse.

Främmandegöringen och den begränsade litte-
ratursynen är dock bara två av antologins problem. 

Ett annat är spretigheten och det faktum att helhe-
ten aldrig blir särskilt mycket större än delarna, vil-
ket delvis beror på att författarna verkar använda 
vissa termer och begrepp på lite olika sätt och inte 
alltid förefaller ha förstått varandra fullt ut. Även 
om några bidrag hakar i varandra ganska bra (t.ex. 
Agrells och Thorsons), blir många av de andra so-
lonummer som bara ibland tangerar det som fram-
ställs som projektets kärna.

Till detta kommer att antologin tyvärr, och då 
särskilt de första två bidragen, lider av bristande 
korrekturläsning, med stavfel, slagfel och uppre-
pade eller omkastade ord, vilket i onödan försvå-
rar läsningen av några av de mer teoretiska parti-
erna, där det några gånger blir minst sagt kryptiskt 
(dessa första bidrag innehåller dessvärre också de i 
svensk litteraturforskning inte ovanliga missför-
stånden av Genettes termer ’extradiegetisk’ och ’in-
tradiegetisk’). Det händer också att citat från stu-
denter eller ur tidigare forskning upprepas både en 
och flera gånger inom samma studie, vanligen utan 
att det kommenteras. Än mer störande är det att 
vissa av de refererade verken saknas i litteraturför-
teckningarna, vilket medför orimligt mycket mer-
arbete för den intresserade läsaren.

Med allt detta sagt saknar den omfångsrika 
forskningsantologin knappast förtjänster. Tvärtom 
väcker flera av bidragen centrala frågor om littera-
turens möjligheter och begränsningar som torde 
vara helt nödvändiga att ställa för alla som någon-
sin, oavsett nivå, undervisat om skönlitteratur. 
Möjligen kan man tycka att det här och var finns 
ett visst överbetonande av skönlitteraturens poten-
tial att främmandegöra det välbekanta, vilket kan-
ske inte är så märkligt när det handlar om att legi-
timera nyttan av ett av både allmänheten och inte 
minst många studenter själva ifrågasatt ämne. Vad 
inte någon av författarna tar upp på allvar är dock 
främmandegöringens motsats, och det faktum att 
en mycket stor del – kanske en majoritet – av alla 
skönlitterära verk snarast verkar läsas för trygghets-
skapande igenkänning och identifikation – från ro-
mantikböcker och deckare till högstämda uppväxt-
skildringar och mycken modernistisk lyrik.

Det enda möjliga undantaget är Christian Mehr-
stam, som i sitt avslutande bidrag, ”3 x Baudelaire. 
Främlingar, kadaver och korrespondenser i forsk-
ning och handböcker för gymnasium och universi-
tet”, hävdar att många handböcker riskerar att styra 
och förenkla läsningen av litterära verk till den grad 
att det vid mötet med originaltexterna, ofta i mot-
sats till det föreskrivna syftet, snarare handlar om 
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igenkänning än om främmandegöring: ”den typ 
av läsningar som utförs i majoriteten av mitt ma-
terial och som studenter och elever möter hela ti-
den på sin väg genom utbildningssystemet [kan 
inte] fungera helt tillfredsställande i relation till 
formuleringar i diverse styrdokument på olika ni-
våer om elevers eller studenters egna iakttagelser, 
analysförmåga eller personliga utveckling. Hur ska 
någonting nytt och personligt utvecklande kunna 
komma in i sammanhanget om man hela tiden läser 
för igenkänning och bekräftelse?” (s. 535)

Utgångspunkten i Mehrstams studie är frågan 
om hur vi kan vara säkra på att de texter vi läser, 
analyserar och diskuterar är samma texter när vi 
bara kan se våra individuella tolkningar av dem. 
I sitt försök att närma sig en lösning på detta pro-
blem tar han hjälp av ett radikalkonstruktivistiskt 
och systemteoretiskt perspektiv (Niklas Luhmanns 
systemteori, baserad på George Spencer-Browns 
radikalkonstruktivism; systemteorin tas för övrigt 
också upp i Mehrstams avhandling Textteori för läs-
forskare, recenserad i Samlaren 2009). Enligt detta 
perspektiv går det inte att tala om texterna i sig som 
något fast eller gemensamt, utan dessa skapas av 
våra sätt att närma oss dem. Utifrån ett litet urval 
texter av Baudelaire undersöker Mehrstam sedan 
om det går att vända på det vanliga perspektivet och 
istället för att se hur en texts potential realiseras i 
faktiska läsningar undersöka hur texternas poten-
tialer konstrueras genom de faktiska läsningarna. 
Materialet utgörs av behandlingen av Baudelaire i 
ett urval litteraturhistoriska handböcker för gym-
nasium och universitet samt viss forskning kring 
de relevanta texterna av Baudelaire (”Främlingen”, 
”Kavadret” och ”Korrespondenser”).

Bidraget är helt klart antologins mest tankeväck-
ande och originella. I samtliga fall påvisar Mehr-
stam tydligt hur det går att se handböckernas ofta 
problematiska behandling av de tre texterna som 
att de snarare tillskriver dem en potential än analy-
serar en befintlig sådan, men också att – som fram-
gick ovan – handböckerna med sina mikrotolk-
ningar ofta reducerar de litterära verken till enty-
diga och bekanta snarare än mångtydiga och po-
tentiellt främmandegörande.

Det radikalkonstruktivistiska perspektivet fram-
står kanske inte som helt övertygande, och är nog 
snarare att betrakta som ett intressant tankeexpe-
riment än ett till fullo tillämpbart perspektiv på 
skönlitteraturen. Vad experimentet indirekt vi-
sar är dock omöjligheten att på ett trovärdigt sätt 
fastställa en texts mening utan att – medvetet eller 

omedvetet – stödja sig mot en meningsskapande 
kontext av något slag, oavsett om denna sedan är 
biografisk, historisk, ideologisk, etc., eller bara ut-
görs av språket och de tolkningstraditioner inom 
vilka vi brukar läsa verk som vi inbillar oss finna me-
ning i utan att ta hänsyn till kontexter.

Föga oväntat blir inte heller främmandegö-
ringen för Mehrstam avhängig det som vanligen 
kallas verket, utan snarare det perspektiv man som 
läsare anlägger på det, sig själv och omvärlden. 
Sammantaget borde även detta föranleda ett ifrå-
gasättande av inte bara främmandegöringen som 
ett klokt sätt att mäta litteraritet på, utan också av 
tanken att det endast är höglitterära, kanoniserade 
verk som kan läsas på ett främmandegörande sätt.

Jerry Määttä




