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1. Inledning 

 

Min första kontakt med Tim O’Briens Allt de bar var på Wittenberg University i Ohio, USA. 

Där hade boken en stark position i litteraturkursernas pensum och jag förstod snart varför: 

Boken är tekniskt sett en krigshistoria, en fiktiv skildring av Vietnamkriget som skapat så 

många sår i den amerikanska folksjälen. Mycket hemskheter ryms mellan pärmarna och 

budskapet om krigets meningslöshet präglar i mångt och mycket romanen, vilket inte borde 

förvåna någon – krig är och förblir en fasansfull realitet. Det stora intresset som romanen 

väckte hos studenterna byggde emellertid inte på krigstemat utan vad som engagerade mest 

var hur individens kamp mot fördärvet behandlas. Verktygen för att överleva, däribland det i 

romanen viktiga fenomenet berättande, var viktigare och intressantare än krigets hotfullhet. 

     Väl hemma insåg jag att boken såväl som författaren i princip är okända i Sverige. Detta 

var för mig en besvikelse i och med att jag hade sett hur dess intresseväckande tematik och 

struktur hade väckt allmän uppskattning hos elever. Med den här uppsatsen hoppas jag kunna 

belysa egenskaper hos boken som i förlängningen kan öppna upp för att romanen ska kunna 

användas i svenskundervisningen. Min erfarenhet av hur boken genom sin tematik och 

originalitet kan engagera elever till sökande efter ny förståelse för individens kamp mot den 

karga vekligheten är min övertygelse om att detta är möjligt.  

 

 

1.1 Syfte 

 
Temat berättande är centralt i Allt de bar. Förutom att romanen i sig är en berättelse är själva 

fenomenet berättande uppe till diskussion bland såväl bokens karaktärer som dess berättare, 

av vilka den sistnämnda hyser en nästintill fanatisk tilltro till berättandets frälsande och 

helande kraft. Dessutom innehåller verket flera, vad jag skulle vilja kalla, inneboende 

berättelser, alltså berättelser som har egna fabler och karaktärsgallerier och därmed inte har 

något direkt att göra med den egentliga berättelsens handling. Dessa berättelser utgör en 

underliggande berättarnivå; de är så att säga berättelser i berättelsen. De inneboende 

berättelserna har också oftast andra berättare än den primära berättaren, nämligen karaktärer 

som själva finns med i romanens dieges. Genom att karaktärerna ges utrymme att formulera 

sina egna berättelser och diskutera dessa kommer deras åsikter och tankar upp till ytan på ett 

mer direkt sätt, utan att den primära berättaren blandas in. Att på detta sätt använda sig av 
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flera berättarnivåer, berättare och tilltal skapar en bild av en diskuterande roman.
1
 Det kan 

också, vilket har hävdats om Allt de bar, innebära att läsaren får svårt att se mening och 

enighet i verket
2
  Eftersom berättelserna på de olika nivåerna inte följer samma intrig, 

kronologi och karaktärsgalleri så blir det nämligen svårt att se berättelserna som varandras 

parallellhandlingar. Detta hade i och för sig delvis kunnat avhjälpas om berättelserna hade 

haft en genomgående rangordning; de inneboende berättelserna hade kunnat ses som 

utsmyckande tankar och tal hos diegesens karaktärer och därmed varit produkter av 

berättarens vilja att ge autenticitet åt sin berättelse. Detta omöjliggörs dock på grund av att de 

inneboende berättelserna stundtals ges rollen av att vara romanens verkliga handling, vilket 

innebär att det är i princip omöjligt definitivt säga vilken som är romanens verkliga handling. 

Genom byten av berättare och fokalisering skapas alltså ett tvivel om att Allt de bars olika 

berättelser verkligen hör samman. Jag menar dock att det finns något annat som skapar en 

sammanhållning mellan de olika berättelsenivåerna och deras berättare: Temat berättande är 

något som direkt eller indirekt kan skönjas i alla berättelser, på alla narrativa nivåer. 

Dessutom uttrycks betydelserna av berättelser och berättande på ett likartat sätt i samtliga 

berättelser, vilket ytterligare bidrar till att förstå temats sammanfogande effekt; de olika 

berättarna och berättelserna återspeglar sig varandra genom likheten i betydelsen av 

berättande. Alltså kan vi, trots allt, kan förstå berättelserna som delar i ett enhetligt verk. Detta 

leder oss in på undersökningens syfte: 

     Syftet med den här uppsatsen är alltså att undersöka vilka betydelser berättande har för 

bokens karaktärer och berättare och på vilka sätt dessa kommuniceras till läsaren, genom 

olika berättarnivåer, berättare och tilltal. Jag kommer att visa på belägg för att betydelsen av 

berättande är ett genomgående tema och att mängden och de frekventa bytena mellan 

berättelsenivåerna och berättarna därmed inte enbart blir försvårande för att se Allt de bar som 

en mer samlad roman. Utifrån mina iakttagelser och tolkningar av berättandets betydelse för 

bokens karaktärer och berättare, samt hur detta kommuniceras på ett likartat sätt på de olika 

nivåerna, kommer jag sedan att diskutera för- och nackdelar med att använda Allt de bar i 

svenskundervisningen. Denna didaktiska del kommer att uppta en mindre del i uppsatsen än 

analysen av berättande i romanen. Detta ska dock inte ses som ett uttryck för att det didaktiska 

                                                           
1 Mats Tegmark,  In the Shoes of a Soldier: Communication in Tim O’Brien’s Vietnam  

     Narratives (Uppsala, 1998), s. 293. 
2 Tegmark 1998, s. 192; Alex Vernon, ”Salvation storytelling and pilgrimage in Tim O’Brien’s The Things They      

     Carried”, Soldiers Once and Still: Ernest Hemingway, James Salter and Tim O’Brien, (Iowa City, 2004), s. 230ff. 
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perspektivet är mindre viktigt. Viktningen i dispositionen kommer sig istället av att resultaten 

från analysen av berättandets betydelse ligger till grund för min bedömning av romanens 

lämplighet att användas i svenskundervisningen.   

 

1.2 Frågeställning 

 

1) Vilken betydelse har fenomenet berättande för bokens olika karaktärer och berättare? 

Hur kommuniceras detta, genom olika berättare, berättelsenivåer och tilltal?  Finns det 

en samstämmighet i betydelsen av berättande hos karaktärer och berättare på olika 

berättelsenivåer och kan i så fall användandet av olika berättare som vänder sig till 

olika åhörare bidra till att upprätta ordning i detta annars fragmentariskt berättade 

verk? 

2) Kan Allt de bar, baserat på litteraturdidaktisk forskning och resultaten i 1), användas i 

svenskämnets litteraturundervisning på gymnasienivå? 

 

1.3 Handling 

 

Att beskriva handlingen i Allt de bar låter sig inte så lätt göras just eftersom det ofta är oklart 

om den handling som i större delen av romanen har rollen av att vara huvudhandlingen inte 

genomgående är det. Den handling som först tycks vara huvudhandling utspelas i Vietnam, 

under Vietnamkriget. En grupp amerikanska soldater, med protagonisten O’Brien i spetsen, 

följs och läsaren får ta del av den oftast hemska verklighet som krig skapar. Dessutom ges vid 

ett antal tillfällen tillbakablickar, så kallade analepser, på hur berättaren, tillika en av 

protagonisterna, upplevde livet innan Vietnamtiden, samt skildringar av hur soldaterna 

hanterar vardagen efter hemkomsten från Vietnam. Boken bjuder också på andra berättelser 

som å ena sidan, på grund av egna intriger och händelsesfärer, skiljer sig från den 

huvudsakliga handlingen, å andra sidan kan kopplas till huvudhandlingen genom att de 

berättas av huvudhandlingens karaktärer. Dessa motsvarar vad jag har refererat och kommer 

att referera till som inneboende berättelser.  
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1.4 Teori och metod 

 

Jag använder mig inte av Tim O’Briens engelskspråkliga originalverk, The Things They 

Carried, i min undersökning, för att jag ju avser att diskutera användning i 

svenskundervisningen. Analysen är dessutom begränsad till tre kapitel i Allt de bar: ”Kärestan 

vid Song Tra Bong”, ”Sanna och osanna krigshistorier” och ”De dödas liv”.
3
,
4
 De två 

förstnämnda innehåller berättelser där både berättare och lyssnare är karaktärer – soldater 

berättar för soldater– samt beskrivning av de involverade soldaternas tankar och reflektioner 

kring berättelserna teman och budskap. Genom att analysera berättelsernas innehåll och 

framställning, samt tolka soldaternas reaktioner på berättelserna i dessa två kapitel kommer 

jag att kunna presentera vilken betydelse berättandet har för soldaterna.  

     I ”De dödas” förklarar huvudberättaren, veteranen O’Brien sin ståndpunkt i frågan om 

betydelsen av berättande. Dessa berättarens egna tankar kring berättandet och dess frälsande 

kraft är vad jag stödjer mig på i min tolkning av betydelsen av berättande för berättaren. 

Kapitlet innehåller dessutom, likt ”Kärestan” och ”Sanna”, en inneboende berättelse, men till 

skillnad i kapitlen om ”Kärestan” och ”Sanna” är det inte soldaterna som berättar utan den 

primära berättaren själv. Denna berättelses tema och budskap, samt berättarens tankar kring 

dess dito, kommer jag att diskutera för att ytterligare förstå berättarens syn på behovet av 

berättande.  

     Jag kommer sedan att redogöra för hur berättande på de olika berättelserna innebär en 

svårighet i att förstå berättelsernas relation till varandra, samt definitivt redogöra för romanens 

huvudhandling, genom att beskriva de olika narrativa nivåernas uppkomst och växlingen 

mellan dem i samma tre kapitel som nämnts ovan.      

     I arbetat med att pröva hur Allt de bar kan införlivas i svenskundervisningen kommer jag 

med hjälp av mina resultat i föregående delar av avhandlingen och två modern forskning inom 

läskompetensutveckling hos unga människor i Sverige och utomlands diskutera Allt de bars 

möjlighet och lämplighet att användas i svenskundervisningen. 

     Det kan vara lämpligt att redan inledningsvis förklara vissa narratologiska termer som jag 

kommer att använda mig av i beskrivningen av hur berättandet ser ut. Jag kommer i 

definitionen av dessa termer att använda mig av den analysmodell som presenteras i Claes-

                                                           
3
 Bokens första kapitel kommer jag också i förbifarten att referera till men endast i syfte att ge en större 

förståelse för soldaternas behov att berättande.  
4
 Dessa kapitel kommer hädanefter att hänvisas till som ”Kärestan”, ”Sanna” och ”De dödas”. 
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Göran Holmbergs och Anders Ohlssons Epikanalys. Analysmodellen har sin grund i de idéer 

för texttolkning som narratologer som Gérard Genette, Mieke Bal och Roland Barthes har 

framfört. De huvudbegrepp som jag kommer att ta upp i min analys är berättare och 

fokalisering.
5
 Det är genom skiftningar i typen av fokalisering och berättare som 

berättelsenivåer uppstår och berättelsernas hierarkiska relationer till varandra skiftar, vilket 

skapar det formmässiga kaos som Tegmark och Vernon beskriver.  

 

1.4.1 Berättare och fokalisering 

 

”Ett grundantagande i narratologin är [...] att alla texter har en berättare”, skriver Holmberg 

och Ohlsson.
6
 Det säger sig självt att en berättelse måste ha ett medium, en röst som framför 

den, och eftersom författaren inte gärna kan inkluderas i själva bokens fiktionsvärld, finns en 

ställföreträdare i form av berättaren. Berättaren definieras utifrån sättet att berätta, insyn i 

karaktärernas sinnevärld, kontakt med diegesen, med mera. Det kanske mest klassiska 

exemplet på berättare är den som ägnar sig åt renodlad så kallad showing. Detta innebär att 

författaren bara återger handling, personbeskrivningar med mera, utan att alls ge uttryck för 

egna tankar och åsikter. Showing-berättaren är därmed osynlig och det är lätt att glömma bort 

dess existens.
7
 En sådan berättare är endast ett tekniskt medium, genom vilket berättelsen fritt 

får strömma.
8
  

     Motsatsen till denna typ av berättare är den berättare som ägnar sig åt telling. Telling-

berättaren ”talar” till en tilltänkt åhörare och kan därför krydda berättelsen med egna 

kommentarer av innehållet, vilket innebär en mer aktiv roll i skapandet av berättelsen. 

Telling-berättarens kommentarer påminner läsaren om berättelsens fiktivitet, att berättelsen 

faktiskt är skapad av någon. På sätt och vis skulle man kunna kalla även denna typ av 

berättare för den mest klassiska, då telling är mer likt muntligt berättande.
9
 Telling bygger 

                                                           
5
 Vad gäller begreppet tilltal så ska det inte uppfattas som ett vedertaget narratologiskt begrepp. Det handlar 

helt enkelt om att karaktärers och den primäre berättaren i Allt de bar har olika typer av åhörare när de 

berättar. Som vi ska se berättar bokens karaktärer för varandra, medan den primäre berättaren talar, eller 

rättare sagt skriver, till en möjlig läsare. Endast på grund av denna skillnad är det intressant att tala om olika 

tilltal. Annars är typerna av fokalisering och berättare det jag kommer att belysa mest. 

6
 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys: En introduktion (Lund, 1999), s. 71. 

7
 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 71. 

8
 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 71ff. 

9
 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 71ff. 
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alltså på kommenterande av texten och medvetenhet om det egna berättandet, vilket kan 

resultera i en personifiering av berättaren.  

     Dessutom kan en berättare definieras genom sitt eventuella deltagande i berättelsens 

fiktiva värld, i själva diegesen. Berättaren kan alltså vara eller inte vara en av bokens 

karaktärer. Är berättaren närvarande i diegesen talar man om en homodiegetisk berättare och 

annars om en heterodiegetisk. 

     Berättaren är enligt resonemanget i Epikanalys, oavsett grad av aktivitet och 

identifikationsmöjlighet, den som ”talar till läsaren”.
10

 Olika berättare kan också ha olika stor 

insyn i diegesen. Det är här som begreppet fokalisering kommer in och man skiljer först och 

främst mellan extern och intern fokalisering. Det förra innebär att berättaren har total insyn i 

allt som sker i diegesen. Berättaren befinner sig alltså på en högre nivå, varifrån hen kan se 

diegesen med ett allseende öga.  Intern fokalisering innebär en mer begränsad insyn i 

diegesens tillstånd; berättande utifrån intern fokalisering konstitueras utifrån en särskild 

karaktärs sinnesuppfattning, tankar och känslor, samt dennes vetskap om sakers tillstånd. 

Naturligtvis kan fokaliseringen ske utifrån något slags mellanting också; kanske har berättaren 

tillgång till flera karaktärers sinnesintryck och känslor men inte allas, för att de karaktärer som 

berättaren inte har tillgång till ska bli mer mystifierade. Vanligt är också att graden av 

fokalisering och vilken karaktär som får definiera den interna fokaliseringen skiftar.
11

  

     Det är alltså skillnad mellan vem berättaren är och vilken insyn i främst karaktärers inre 

berättaren har, alltså typ av fokalisering. På grund av detta kan en berättelse bli mer varierad i 

sin framställning; berättelsen kan ha en anonym, icke-kommentarande berättare som lätt 

glöms bort eller en uttalad, kanske i diegesen förekommande, berättare. Dessa berättare kan 

vara styrda av en karaktärs sinnen och kunskap om sin omvärld eller vara mer av det 

allseende, eller kanske till och med allvetande, slaget. Begreppen fokalisering och berättare 

förklarar alltså hur berättandet kan ske på olika avstånd från diegesen och ur olika vinklar. De 

är verktyg som potentiellt kan påverka läsupplevelsen i olika riktningar. Genom att kombinera 

val av berättare och fokalisering möjliggörs berättande utifrån olika håll, utifrån olika 

medier.
12

  

     Att byta berättare och ändra fokalisering kan också skapa spänningar i sättet att berätta. 

Exempelvis kan en anonym showing-berättare med heterodiegetiskt perspektiv tillfälligt 

                                                           
10

 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 83. 
11

 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 84ff. 
12

 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 84ff. 
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överlämna berättandet i händerna på en av bokens karaktärer. Denne blir då en homodiegetisk 

berättare, vilket ger berättelsen en helt ny berättarvinkel. Om karaktären också berättar inom 

diegesen, alltså till exempel berättar för en annan karaktär om en tidigare händelse i verkets 

värld, uppstår en ny berättelsenivå, en berättelse i berättelsen. Berättandet är nu intradiegetiskt 

i och med att läsaren delar åhörarbåset med en eller flera av bokens karaktärer och bokens 

primära berättare. Grunden är annars att berättandet sker på ett extradiegetiskt plan, på en 

punkt utanför diegesen. Verk som endast berättas från ett extradiegetiskt perspektiv innehåller 

två narrativa nivåer: diegesen och berättarens extradiegetiska nivå.  Förekommer däremot som 

i exemplet ovan, intradiegetisk berättande talar man om en ytterligare nivå, den tredje 

narrativa nivån. I Epikanalys exemplifieras detta genom att Victor Frankenstein i Mary 

Shelleys Frankenstein plötsligt görs till berättare av sin egen historia.
13

 På den extradiegetiska 

nivån hittar vi bokens primära berättare, den brevskrivande Walton. Diegesen, den andra 

narrativa nivån är Waltons vardag, ombord på ett skepp. Inom diegesen träffar Walton 

Frankenstein som tillåts berätta om sina öden. Hans berättande sker alltså inom diegesen, 

alltså på den andra narrativa nivån. Den berättelsevärld som Frankenstein ger liv åt i sin 

berättelse befinner sig i sin tur därför på narrationens tredje nivå.
14

 

     Kort, och något förenklat, kan man säga att berättelsenivåer skapas av att karaktärer som 

ingår i den berättade diegesen tillåts berätta historier som utspelats eller hittats på inom 

diegesen. Detta kan i teorin pågå i all oändlighet; en berättelse kan innehålla en berättande 

karaktär som berättar om en person som berättar om en någon som berättar en historia om en 

person som berättar, och så vidare. På så sätt skapas flera berättarnivåer, vilket kan leda till 

bland annat möjlighet att behandla bokens teman på flera plan. I den här undersökningen, i 

vilken jag ska undersöka just ett tema, nämligen berättandet, är det viktigt att visa vilka 

berättelsenivåer som uppstår och hur berättandet behandlas på de olika nivåerna.      

      

 

1.4.2 Tema eller motiv?  

 

En fiktion kan, oavsett genre, vila på enbart en intrig, ett händelseförlopp. Förutsatt att 

intentionen bara är att ge läsaren tillfälle till förströelse, kan berättelsen klara sig utan 

underliggande budskap eller idéer. I många verk (dessa verk kallas i Epikanalys för seriösa 

                                                           
13

 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 74ff. 
14

 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 74ff. 
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verk
15

) fungerar dock intrigen också som en ingång till ett eller flera så kallade teman. Ett 

tema kan vara en idé eller ett fenomen som belyses genomgående på olika sätt, genom bokens 

karaktärer, intrig och berättare. Temat är sällan uttryckt i klartext utan måste tolkas in genom 

verkets tekniska utformning och handling.
16

 I Epikanalys exemplifieras begreppet tema 

genom Voltaires Candide. Inte en gång står det i det filosofiska verket uttryckligen att han 

motsätter sig, eller i alla fall vill diskutera rådande filosofiska teorier om behovet av ondska 

för att godhet ska kunna finnas. Ändå kan läsaren, genom tolkning av bokens intrig och 

symbolik upptäcka att eländets nödvändighet för godhetens existens diskuteras på olika plan 

och från olika vinklar. Således blir den filosofiska frågeställningen ett tema.
17

 På liknande sätt 

kan ett verk ha ett eller flera motiv. Dessa fungerar på liknande sätt men är inte lika frekvent 

behandlat som tema. Detta har lett till att vissa litteraturforskare har övergett motivet som 

begrepp med motiveringen att det är onödigt att använda två så närstående termer.
18

 I den här 

uppsatsen kommer jag att använda mig av begreppet tema, dels på grund av ovan nämnda 

ifrågasättande av motiv som begrepp, dels eftersom fenomenet berättande behandlas så pass 

frekvent på alla berättelsenivåer.  

 

 

1.5 Tidigare forskning 

 

Allt de bar gick i tryck för första gången 1990. Dess relativt korta förefintlighet innebär att 

inte alltför mycket har skrivits om den. Den stora uppmärksamhet som boken fått har dock i 

viss mån kompenserat detta faktum. 

     Paradoxalt nog, eftersom kännedomen om Allt de bar inte är närapå så stor i Sverige som i 

bokens tillkomstland, USA, är den enda stora avhandling som skrivits om boken, eller snarare 

O’Briens författarskap och hur kommunikationen i hans verk har förändrats över tid, författad 

av svensken Mats Tegmark. Hans verk In the Shoes of a soldier: Communication in Tim 

O’Brien’s Vietnam Narratives ger en narratologisk-retorisk översikt över O’Briens verk 

Going After Cacciato, If I Die in Combat Zone, och The Things They Carried (All de bar) i 

syfte att konkretisera hur kommunikationen mellan läsare och verk ser ut. Han konstaterar att 

av de tre studerade verken är Allt de bar det mest narratologiskt komplexa och det verk med 

                                                           
15

 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 30. 
16

 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 30ff. 
17

 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 30ff. 
18

 Holmberg & Ohlsson 1999, s. 30. 
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mest svårdefinierade budskap.
19

 Detta motiverar han med att romanen består av mer eller 

mindre färdiga fragment som ömsom passar ihop med varandra, ömsom drar åt olika håll.
20

 

Enligt Tegmark präglas Allt de bar av en normbrytande berättarstruktur.
21

 Kronologin, 

händelsernas ordningsföljd, tycks slumpmässigt utformad. Tegmark förklarar detta med att 

kapitlen i boken är självständiga berättelser som kan läsas både var för sig och som en helhet. 

Denna kapitlens självständighet är på sätt och vis ett normbrott mot romanens struktur – 

verket gränsar i detta avseende mot en novellsamling. En aspekt som Tegmark tar upp som 

särskiljande för Allt de bar, och som han hävdar bidrar till den fragmentariska läsupplevelsen, 

är dess många berättare. Han konstaterar att det, förutom den primära berättaren, som han 

kallar ”implied writer”, även finns så kallade ”secondary narrators” i form av karaktärer som i 

flera passager tar över berättandet. Byten av berättare är så pass frekvent förekommande att 

läsaren får tillgång till en handfull berättares synvinklar. Detta, menar Tegmark, bidrar till 

bokens svårdefinierade budskap; de olika berättarnas berättarstil och tematiken i deras 

berättelser kontradikterar på flera viktiga punkter varandra vilket förvirrar läsaren, hävdar 

han.
22

 Jag kommer i min undersökning i viss mån ifrågasätta detta resonemang eftersom jag ju 

menar berättare och karaktärer på olika narrativa nivåer uttrycker samma syn på berättande 

och därigenom enar berättelser och berättelsenivåer kring en ny ordning: temat berättande.  

     Alex Vernon, författare till boken Soldiers Once and Still, ägnar ett kapitel åt att försöka 

formulera något slags övergripande budskap genom att belysa ett av de viktigaste teman i 

verket, nämligen sökandet efter frälsning. Karaktärerna i Allt de bar är, på grund av de 

gnagande samveten och den ångest som krigets verklighet frammanar inom dem, på ständig 

jakt efter någon slags förlåtelse eller räddning. Detta har Vernon tagit fasta på i sin analys av 

boken som en beskrivning av en resa i frälsning a la passionsberättelsen. Från plutonens 

ledare (med de talande initialerna och efternamnet) till offrandet av soldaternas moraliska 

oskuld hittar Vernon tecken på att bokens övergripande budskap är att det finns räddning för 

den brutna, att den förtappade kan bli förlåten om han är villig att erkänna sina synder, i sann 

kristen anda. Vernon tar alltså avstamp i det tematiska; han ser sökandet efter frälsning som 

det viktigaste temat i boken och undersöker därför vad som i bokens berättelser framhålls som 

den största källan till räddning. Det svar han hittar är att det är kommunikationen mellan 

människor som är den viktigaste faktorn, varför han drar slutsatsen att bokens viktigaste 
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budskap är att i berättandet och lyssnandet finns räddningen.
23

 Vernons tolkning är den att den 

primära berättarens sökande efter frälsning genom historieberättande närmast kan liknas vid 

en renande religiös rit. Detta kommer jag indirekt att beröra senare när jag beskriver 

huvudberättarens fantasiberättande, vilket präglas av en tro på berättandet som en nästan 

övernaturlig process som kan, i alla fall tillfälligt, ändra historien till det bättre.  

     Det tematiska är också centralt för Lorrie Smith, som i sin The Things Men Do: the 

Gendered Subtext in Tim O'Brien's "Esquire" Stories liksom Vernon framhäver 

räddningssökandet som berättelsens viktigaste tema. Hon menar dock att budskapet som 

förmedlas är att sökandet efter räddning, vare sig detta sker genom berättande eller något 

annat, är förbehållen den heteronormativa mannen och att kvinnan och föreställningen om det 

kvinnliga är själva räddningsplankan; I de berättelser och fantasier som återges av berättarna i 

Allt de bar figurerar, finns på piedestaler satta kvinnor och flickor.
24

 I övrigt är boken fri från 

kvinnokaraktärer. Detta, samt att Smith menar att berättarna i boken har en manstillvänd röst, 

är grunden till hennes tolkning av ett övergripande, eller kanske ännu hellre inneboende, 

budskap om att räddningen är för männen men sker via stereotypt framställda 

kvinnosymboler. I viss mån kommer jag ta med hennes synpunkter i avhandlingens slutfas i 

diskussionen kring lämpligheten i att låta elever läsa Allt de bar. 

     Sammantaget kan man säga att de som tematiskt analyserat Allt de bar utifrån bilden  

 av den som en berättelse, liksom de som valt att uppmärksamma förekomsten av flera  

berättare och därmed bekräfta förekomsten av flera inneboende berättelser, har kommit till  

likartade slutsatser vad gäller bokens övergripande tema. Budet om räddning, främst  

genom berättande och kommunikation, framhålls av alla. I det avseendet är jag överrens med 

dem men kommer att i viss mån gå i polemik med Vernon och Tegmark gällande deras syn på 

romanens skiftningar mellan olika berättare och berättelsenivåer som enbart förvillande för 

läsaren. 
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2. Avhandling 
 

Som jag inledningsvis nämnde kommer jag i den här uppsatsen att undersöka vilken betydelse 

berättande har för bokens karaktärer och dess berättare. Detta krävs, när jag sedan har kartlagt 

de olika berättelsenivåerna, för att visa att likartade attityder till berättande finns på de olika 

nivåerna, vilken kan skapa en tematisk röd tråd mellan berättelserna. När detta är gjort 

kommer jag sedan att bättre kunna diskutera Allt de bars vara eller inte vara i 

svenskundervisningen.  

 

2.1. Karaktärernas behov av berättande 

 

Först måste alltså berättandets betydelse för karaktärerna och berättaren klargöras. Jag menar 

att det är tydligt att soldaterna, karaktärerna i den ursprungliga diegesen, inte ägnar sig åt 

okynnesberättande, med syfte att fördriva tiden.  Berättande är större i det att det nämligen 

fungerar som arbetsstrategier som delvis löser viss problematik orsakad av den verklighet som 

soldaterna befinner sig i – krigets verklighet. Genom att berätta arbetar soldaterna, medvetet 

eller omedvetet, mot krigets negativa inverkan på deras eget liv. Problembilden klargörs tidigt 

i romanen, i det inledande kapitlet, vilket präglas av ett malande uppräknande av vad 

soldaterna bär med sig ut i fält. Krigsmateriel, lyckoamuletter och en mängd annat räknas upp, 

vilket ger en inblick i den fysiska börda som det innebär att vara soldat i fält. Men i 

uppräknandet av fysiska ting smygs det in bördor som inte kan bäras på en soldatrygg utan av 

det egna psyket: 

  

Som löjtnant och plutonchef bar Jimmy cross kompass, karta, kodböcker, kikare och 45-kalibers pistol som 

vägde 9 hekto med fullt magasin. Han bar stroboskoplampa och ansvaret för sina mannars liv. [---] Ted 

Lavender bar […] mer än 9 kilo granater, plus splitterskyddsvästen och hjälmen och provianten och vattnet 

och toalettpapperet och allt det andra, plus den obekanta vikten av rädslan.
25

  

 

Här tydliggörs två huvudproblem som soldaterna måste bekämpa. För det första förstår 

läsaren att soldaterna lider. Trauman orsakade av kriget, beskrivna som inre bördor, innebär 

att deras liv och tillvaro är svår. För det andra utkristalliseras en bild av att soldaterna inte 

delar sina inre bördor med varandra. Liksom de bär sin egen individuella utrustning bär de 

också ansvar och rädsla i den egna mentala ryggsäcken, i vilken ingen annan har insyn. De är 
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ensamma i sin situation; ingen delar deras psykiska börda utan de måste själva tackla sina 

demoner och rädslor. Som vi ska se blir berättandet ibland en motverkande strategi mot detta. 

Berättandet ska komma att ha en kommunikativ betydelse, i det att den tillåter soldaterna att 

öppna upp och tala om sina inre demoner med varandra, liksom en eskapistisk betydelse, 

eftersom berättandet ger en möjlighet att glömma sina problem för en stund och försvinna in i 

en alternativ, godare fantasi-verklighet. Till dessa båda betydelser kan också tilläggas en 

sanningssökande betydelse. Soldaterna använder nämligen också berättandet till att bättre 

förstå sin egen belägenhet och ångest. 

     Följande passage illustrerar problematiken mer konkret. Här försöker soldaten Kiowa tala 

ut om ett gemensamt upplevt trauma, men kommer ingen vart. Trots att alla sörjer den avlidne 

Ted Lavender vill ingen prata om det. Man behåller bördan för sig själv:    

 

Som cement, viskade Kiowa i mörkret. På hedersord, pang – omkull. Inte ett knyst.  

Ja, du har redan sagt det, sa Norman Bowker.  

Pisstaskigt, va? Knäppt mens han höll på att knäppa gylfen.  

Okej, det är bra. Det räcker nu.  

Visst, men man måste bara –  

Jag har fattat. Cement. Kan du hålla käften nån gång? [---] Vi har bekymmer allihop.  

Inte Lavender.  

Nä, det förstås. Fast du, gör mig en tjänst.  

Hålla käft?  

Duktig indian. Ja, håll käft.
26

  

 

Kiowas försök att tala om det som hänt blir ständigt kvästa. Ämnet Ted Lavenders död är 

uppenbarligen tabu och Kiowa ger till slut upp sina försök att prata ut om det skedda. Norman 

Bowkers uppmaningar till Kiowa om att han inte ska prata om Ted Lavenders död förklaras 

av att han i samma andetag konstaterar att de ”har bekymmer allihop.” Det är alltså inte 

ointresse som gör att han inte vill tala ut om det som skett, utan snarare upplever han sin 

börda som redan alltför tung; han orkar inte tänka på eller tala om kamratens död utan vill 

bara glömma. Efter detta lägrar sig åter tystnaden. Den bristande kommunikationen, den inre, 

individuella smärtan samt oviljan att gräva i sitt ångestfyllda inre blir påtaglig i och med att 

Kiowa så tydligt blir tystad. Detta visar på behovet av en annan, mer bekväm sorts 

kommunikationsmetod än Kiowas vardagliga, enkla tal. Metoden ska visa sig vara berättande. 

     Några kapitel senare lyckas en annan karaktär, soldaten Råttan Kiley, nämligen ostört 

bryta den rådande tystnaden i det att han berättar en historia för sina soldatkamrater.
27

 

Historien handlar om en soldat som låter skeppa över sin amerikanska flickvän till Vietnam 
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och sitt soldatläger. Soldaten som tar initiativet till det halsbrytande företaget tänker sig att 

hon ska stanna, skyddad i lägret, ett par dagar och sedan återvända hem. Istället fogas hon in i 

soldaternas vardag; hon får lära sig hur det är att vara soldat, att använda vapen, och följa med 

på riktiga uppdrag ut i bushen. Hon börjar umgås med elitstyrkorna och ackompanjerar dem 

på mer farliga och tidskrävande uppdrag och förlorar till slut kontakten med sin pojkvän. 

Historien slutar med att hon permanent försvinner ut i skogen och blir ett med den vilda 

naturen. Råttan Kileys berättelse blir föremål för mycken diskussion i soldatlägret. Ingen 

försöker tysta honom i hans berättande utan soldaterna är i högsta grad engagerade och 

intresserade av berättelsens poäng. Han uppmanas till och med av de andra soldaterna att 

”berätta färdigt” när han för ett ögonblick gör uppehåll i berättandet.
28

 De ifrågasätter också 

historiens värde och sanningshalt, liksom flickans vett, vilket får Kiley att ilsket utbrista:  

Hon var inte dum i huvet […] Det har jag aldrig sagt. Ung, nåt annat har jag inte sagt. Precis som ni och 

jag. En tjej, det är enda skillnaden, och jag ska säga er en sak: det betydde inte ett skit. När vi kom hit – 

allihop – var vi väldigt unga och oskyldiga och proppade med romantisk smörja, men vi lärde oss jävligt 

fort. Och det gjorde Mary Anne också.
29

  

I och med detta uttalande görs det klart att Råttan Kiley gör samma tolkning av berättelsen 

som förmodligen de flesta läsare: parallellen med soldaternas egna liv är lätt att dra. Den 

oskuldsfulla flickan blir liksom soldaterna alltmer brutal och okänslig ju längre tid hon 

spenderar i krigets verklighet. Historien handlar om en tjej, men detta ”betyder inte ett skit”, 

för precis som Mary Anna var soldaterna när de kom till Vietnam ”oskyldiga och proppade 

med romantisk smörja”, men ”lärde [sig] jävligt fort”.  Historien fungerar således som en 

allegori över Soldaternas egen verklighet. På så sätt kommer soldaterna fram till nya sätt att se 

på den egna verkligheten. Den skuld och skam som de känner inför det dödande som de utför 

ställs i relation till vad en oerfaren flicka hade gjort i deras situation. Slutsatsen som i alla fall 

Råttan drar är att det hade gått minst lika illa för henne; hon hade också blivit förändrad och 

förstörd. Råttan tycks ifrågasätta bilden av soldaten som syndabock, den som bör klandras för 

soldaternas inre och yttre förfall. Istället tillskriver han kriget som sådant skulden. I och med 

detta har han också använt berättelsen till att på ett filosofiskt plan bättre förstå sin roll som 

soldat. Alltså har han använt sig av berättandets sanningssökande funktion. 

     Att han i använder sig av ett tankeexperiment, en allegorisk historia, är också nyckeln till 

varför han inte blir tystad. Även om berättelsen behandlar tabubelagda teman handlar den ju 
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faktiskt om ett människoöde skilt från soldaterna. Detta avståndstagande från soldaternas egen 

verklighet gör det lättare för dem att inte av känslighet slå dövörat till. Den allegoriska 

berättelsen blir ett sätt att distansera sig från det onämnbara, från tabut att tala om den hemska 

verkligheten. Han har genom att berätta en historia löst problemet med att soldaterna inte vill 

eller orkar prata med varandra om sin hemska verklighet; de kan nu dela den inre bördan. Den 

kommunikativa betydelsen av berättande gör sig gällande. I sin historia talar han också om 

flickan som oskyldigt vacker, vilket får soldaterna att drömma sig tillbaka till hemlandets 

fridfulla verklighet. Också den eskapistiska aspekten utnyttjas alltså genom Råttans 

berättande.  

     Vid ett annat tillfälle är det soldaten Sanders tur att berätta en historia. Detta föregås av ett 

dödsfall inom plutonen; Curt Lemon stryker med när han trampar på en landmina. Sanders 

som bevittnat kamratens dödsfall blir först tyst men i skymingen, när allt är stilla vänder han 

sig till soldaten O’Brien i det att han berättar en historia som han påstår är sann. Historien 

handlar om sex soldater på spaningsuppdrag i bergen. I flera dagar ligger de posterade utan att 

yppa ett ord. ”De där sex killarna säger inte käften på en hel jävla vecka. De har tappat 

tungan. De har bara öron”
30

, säger Sanders. Tystnaden leder till att spaningspatrullens 

medlemmar till slut börjar höra ljud från skogen. De uppfattar det alla som att skogen spelar 

”sån där konstig gulingmusik” på allt högre volym
31

. Det är uppenbart att tystnaden lockar 

fram inbillningar hos soldaterna: 

V]arenda natt hör de samma helknäppa gulingkonsert. Klockspel, xylofoner och hela baletten. Tänk efter, va, 

det är ju rena vildmarken, det finns inte en chans, men lik förbannat låter det som om bergen tar in Radio 

Hanoi. Klart att killarna blir nervösa. [---] Och det som gör det extra taskigt, förstår du, det är att de arma 

jävlarna inte kan spexa bort det som vanligt. De kan inte snacka med varandra [...].
32

 

Den spända stämningen och tystnaden gör att soldaterna i Sanders berättelse dels börjar 

hallucinera, dels inte kan ”spexa bort” situationen, som Sanders antyder annars är brukligt. 

Tystnaden och de inbillade ljuden blir till slut för mycket och berättelsen kulminerar i och 

med att soldaterna kallar in förstärkning och beordrar bombning av ödemarken. Ett överordnat 

befäl, av Sanders kallad ”fläsköversten”, anländer till platsen och läxar upp soldaterna 

eftersom att de har slösat bort dyr krigsmateriel till ingen nytta.
33
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     Någonstans här verkar Sanders inse att han berättar en historia som i början kändes viktig 

att få ur sig men som han nu inser saknar en bra slutkläm. Han avbryter därför berättandet och 

lämnar Tim vid lägerelden som de sitter vid. Tim konstaterar att ”man måste väl ha varit 

där”
34

 för att förstå historien men senare samma kväll kommer Sanders tillbaka och nu har 

han tänkt till:  

 

”Jag kom nyss på det”, viskade han. Moralen alltså. Ingen lyssnar. Ingen hör nånting. Som den där 

fläsköversten. Politikerna, alla civila typer. Din tjej. Allas lilla söta oskuld. Vad de behöver är att ligga som 

lyssnarpostering. Dimmorna. Träden och klipporna – man måste lyssna på sin fiende.”
35

  

 

Sanders har känt en önskan att berätta en historia men det är först när han har gjort det, dragit 

sig tillbaka och grämt sig över historiens poänglöshet som meningen med historien står klar 

för honom: problemet med att ingen lyssnar. Ingen lyssnar på soldaterna som beordrar 

luftangrepp mot en inbillad fiende, liksom ingen därhemma kan förstå honom och de andra 

soldaterna, eftersom de där hemma inte vill lyssna. Han lyckades inte berätta historiens 

slutkläm eftersom den inte hade någon. Historien visade sig istället vara en metafor för 

soldaternas egen belägenhet: en tuff tillvaro med svårdefinierad poäng och osynligt mål. 

Således lyckas han sätta ord på vad som orsakar hans och de andra soldaternas ångest: ingen 

lyssnar och ingen förstår. Detta alltså berättelsens budskap. Genom att berätta en historia har 

Sanders utvecklats i sin syn på sin och de sinas belägenhet, genom att konkretisera sina 

känslor till en förklaringsmodell över varför han känner sig så utsatt. Sanders berättelse får en 

sanningssökande betydelse, liksom en kommunikativ. 

         Råttans och Sanders berättelser är som vi kan se viktiga hjälpmedel i deras vardag. Bara 

att berätta ger dem en chans att bryta tystnaden och kommunicera med sina kamrater. Att 

sedan deras berättelser rent tematiskt behandlar sådant som normalt är tabu, blir ytterligare en 

förlösande aspekt. Liksom Råttan använder sig Sanders av en berättelse för att bryta tystnaden 

mellan soldaterna i plutonen och vädra sina egna tankar. Till skillnad från Råttans historia 

väcker dock inte Sanders historia någon allmän debatt om sanningshalt och betydelse, mycket 

på grund av att soldaten O’Brien är den ende som får höra historien. Råttans 

historieberättande blir alltså mer fokuserad på det kommunikativa än Sanders men annars 

fungerar bådas historier som kommunikations- och sanningssökande verktyg. Båda 

historierna bär också på en eskapistisk funktion eftersom själva det allegoriska berättandet 
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erbjuder berättare och åhörare, och då bara inledningsvis i det att han beskriver en alternativ 

värld, där vackra flickor från hemlandet kan skeppas över till Vietnam. Den eskapistiska 

funktionen ska dock komma att få en större betydelse i och med den primära berättarens 

berättelser.  

 

2.2 Den primäre berättarens behov av berättande 

 

Sanders och Råttans berättelser innebär alltså att soldaterna kan dela sina inre bördor med 

varandra och därmed själva och med andra diskutera den egna svåra belägenheten. I 

berättandet finner soldaterna kommunikativa, sanningssökande och eskapistiska egenskaper 

som hjälper dem att stå emot krigets verklighet. Även bokens berättare, veteranen O’Brien, 

sedan tjugo år hemkommen till USA, blir hjälpt av berättande. Alltsedan hemkomsten har han 

nedtecknat sina intryck och minnen från kriget, lagt till och dragit ifrån tills han inte längre 

vet vad som är sant eller inte. Hans ställning i frågan om berättandets betydelse är solklar: 

”[H]istorier kan rädda oss” säger han och menar att den som öppnar upp för processande 

genom att berätta om sina upplevelser och känslor i form av historier kan klara sig ifrån 

trauma.
36

 Skrivandet har blivit hans sätt att hitta sin sanning om krigets elände och vad som 

egentligen hände i Vietnam: 

Jag är fyrtiotre år och författare nu, och ännu, just här, fortsätter jag att drömma Linda åter till livet. Och 

Ted Lavender, och Kiowa, och Curt Lemon, och en spenslig ung man som jag dödade, och en gammal 

gubbe på rygg bredvid en svinstia, och flera andra, vilkas kroppar jag en gång lyfte och hivade upp på en 

lastbil. De är döda allihop döda, men i en historia, som är ett slags dröm, ler de döda ibland och sätter sig 

upp och återvänder till världen.
37

  

För den primära berättaren är alltså berättandet först och främst en försvarsmekanism, en 

eskapistisk väg till en bättre värld, där det hemska inte har hänt. Hans vänner är inte döda i 

den värld som han med fantasins hjälp konstruerar. Senare, precis i bokens slut, ges exempel 

på hur hans fantasi-berättande kan se ut. Berättaren O’Brien återger en traumatisk berättelse 

från skoltiden, när hans skolkamrat och föremålet för hans kärlek, Linda, plötsligt blir sjuk i 

cancer och dör. När den då nioårige O’Brien, av berättaren kallad Timmy, blir underrättad om 

dödsfallet tar han till fantasin för att bringa henne till liv igen: 

Jag kommer ihåg att jag blundade och viskade hennes namn, nästan tiggde, och försökte få henne att 

komma tillbaka [---] Med viljans kraft väckte jag henne till liv igen. Det var väl en dröm, eller en 
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dagdröm, men jag fick det att ske. Jag såg henne komma mitt på Main Street alldeles ensam. [---] Ärren 

och stygnen var borta. I drömmen, om det nu var en dröm, lekte hon någon slags lek och skrattade och 

sprang på den öde gatan och sparkade en stor boll framför sig.
38

  

Det är på detta sätt som berättaren O’Brien förklarar hur berättelser ”kan rädda oss”. Vi kan i 

en fantasiberikad berättelse ändra händelseförloppet så att historien får ett lyckligare, mer 

meningsfullt slut. Vi förstår att historien har en eskapistisk funktion, vilket realiseras genom 

fantasins återskapande av en mer lycklig värld, där unga flickor inte måste dö. Samtidigt ryms 

här en sanningssökande funktion; när den vuxne O’Brien berättar om en historia från sitt 

tidigare liv lyckas han också konkretisera för sig själv och läsaren hur berättande har hjälpt 

och hjälper honom i arbetet mot trauma. Han blir så att säga klokare över sin egen 

berättarmetod och dess verkan. Den kommunikativa betydelsen gör sig gällande i och med 

den kontakt han försöker skapa med en eventuell läsare. I den värld han befinner sig i finns 

ingen synlig åhörare men man kan ana en önskan om att någon trots detta ska ta del av hans 

ord: ”Finessen med en berättelse är att man drömmer fram den medan man berättar den och 

hoppas att andra kanske sedan ska drömma med i drömmen, och på så sätt förenas fantasi och 

språk till vålnader i huvudet. Man får en illusion av liv.”
39

 Samtidigt som veteranen O’Brien 

lyssnar till Sanders och Råttan Kileys berättelser och ”drömmer med i” deras drömmar hyser 

han också en förhoppning om att andra på samma sätt ska drömma med i, och lyssna till hans 

egna berättelser. Hans ambition är att han, trots avsaknad av en synlig åhörare, ska kunna 

kommunicera med andra genom sitt berättande. 

     Här kan vi tala om en skillnad i tilltal. Den primära berättarens väg till åhöraren är alltså 

mer distanserad än soldaternas, eftersom han i princip måste uppfinna sin publik när han 

skriver ned sina berättelser. Anmärkningsvärt nog betyder denna skillnad i tilltal 

uppenbarligen mycket lite för veteranen O’Brien eftersom han ändå finner det meningsfullt att 

berätta.  

     Vid vissa tillfällen försöker han sig också, liksom sina karaktärer, på muntligt berättande 

istället. Inte heller här har han det lika lätt som soldaterna att nå sina åhörare eftersom han 

efter hemkomsten till USA talar till människor som inte delar hans upplevelser, det vill säga 

civilister. Detta illustreras i och med berättelsen om när han och hans pluton dödar en 

vattenbuffelunge, utan anledning och på ett mycket grymt sätt. Vattenbuffeln blir skjuten i 
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nosen, örat och svansen innan Råttan Kiley avslutar det hela med det dödande skottet.
40

 Efter 

hemkomsten försöker O’Brien sig på att berätta för sin civila publik om episoden:  

När jag berättar den här historien händer det […] att någon efteråt kommer fram och säger att hon tyckte 

om den. [---] I allmänhet är det en äldre tant med godhjärtad läggning och människovänliga åsikter. Hon 

brukar förklara att hon normalt avskyr krigsberättelser. Hon kan inte förstå varför människor vill frossa i 

allt blodet och otäckheterna. Men den här tyckte hon om. Den stackars buffelungen gjorde henne ledsen. 

[---] Jag borde lämna allt det där bakom mig, säger de. Hitta nya historier att berätta. [---] Framför mig ser 

jag Råttan Kileys ansikte och hans sorg, och jag tänker: Din dumma kofitta.
41

  

Berättaren kanske uppfattas som rå och hård när han tänker så om en stackars tant men förstår 

man symboliken bakom episoden med vattenbuffeln förstår man bättre hans reaktion. Han 

antyder nämligen att avsnittet om vattenbuffeln, liksom Sanders och Råttan Kileys berättelser, 

är en symbol för något, i detta fall något långt mycket hemskare än dödandet av ett djur.
42

 

Han nämner i förbigående att det han skriver i detta fall inte exakt överensstämmer med vad 

som egentligen skedde, men att händelsesanningen är för smärtsam att beröra. Tanten 

personifierar den ovilja att lyssna på det som O’Brien så desperat vill berätta: historien om 

soldater i ett krig. Istället får avrättningen av vattenbuffeln i all sin grymhet stå som en 

allegori över det som egentligen skedde.
43

 Eftersom tanten inte vill lyssna till riktiga historier 

från Vietnam, med motiveringen att hon inte kan ”förstå varför människor vill frossa i allt 

blodet och otäckheterna” går han henne till mötes och berättar en mildare historia, en allegori 

över det som hände istället. Därför blir hans besvikelse stor när tanten inte förstår vad 

berättelsen egentligen symboliserar. Han når inte fram med sitt budskap hur han än berättar. 

     O’Brien menar, när man kallar tanten för ”kofitta”, att hon inte förstår därför att hon inte 

vill förstå; hon duckar för hans berättelse, tycks han anse. Allmänheten, representerad av 

tanten, vägrar ta på sig berättarens minnen och trauman. Den ömsesidiga berättar-lyssnar-

relationen som finns i soldaternas berättande och som bygger på att berättare och lyssnare har 

likartade trauman och därmed båda ser ett värde i att både berätta och lyssna finns inte här. 

Berättaren relaterar besvikelsen i att inte nå fram till sina civila medmänniskor genom att 

återge ett likande kontaktförsök som sker när han fortfarande befinner sig i Vietnam. Råttan 

gör nämligen ett försök att nå den civila världen genom en berättelse, efter det att soldaten 

Curt Lemon dör.
44

 Råttan, som kände Lemon väl, och går in i en kris vid hans dödsfall, 
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skriver till den dödes syster. I brevet berättar han om sin relation till Lemon och hur denne var 

en fantastisk soldat. Han lägger ner sin själ i brevet och berättelsen om sin kamrat, och har 

stora förhoppningar på systerns reaktion. När systern inte svarar på brevet tappar Råttan helt 

besinningen och kallar henne för kofitta. Han tycker att hennes tystnad är ett oförlåtligt svek 

mot Lemon och honom själv.
45

 Bristen på berättar-mottagare-symbios när en civilist står som 

mottagare visar sig alltså också under tiden i Vietnam.  

     Genom dessa episoder blir Förstå vi bättre veteranen O’Briens val att berätta genom att 

skriva trots att mediet innebär att åhöraren är ökänd. Det är meningslöst att berätta för någon 

som inte lyssnar, såväl för O’Brien som för Råttan. Genom att skriva har han visserligen bara 

en förhoppning om en mottagare men slipper i alla fall bli varse den ignorans och ovilja att 

lyssna som civilisterna uttrycker. Han kan berätta utan att lyssnaren ska få förstöra 

bearbetandet av hans trauma.    

 

 

2.3 Likheter och vissa olikheter 

 

     Vi kan alltså konstatera att även om den kommunikativa betydelsen finns hos både den 

primära berättaren och hans karaktärer, så bygger berättarens kommunikation på en mer 

osäker kontakt med en lyssnare eller läsare.  Likaså finns det skillnader i tilltron till 

berättandets helande effekt och medvetenheten om att berättandet är en försvarsstrategisk 

verksamhet: Veteranen O’Brien ger genom definitiva påståenden som ”historier kan rädda 

oss” uttryck för att vara dels mer säker på att berättelser kan rädda liv, dels mer medveten om 

att berättandet är en strategi. Soldaternas berättande hjälper dem visserligen att förstå sin egen 

situation och börja kommunicera med varandra, men berättandet har inte samma självklara 

huvudroll i deras traumabearbetning; de litar inte på berättandet som den primära berättaren 

O’Brien gör och värderar inte den eskapistiska funktionen lika högt.   

     Ändå är användandet och därmed betydelsen av berättande hos karaktärer och den primäre 

berättaren på avgörande punkter lika; historien är ett sökande efter mening, efter en 

tillfredsställande betydelse, den sanningssökande betydelsen av berättandet. I historien om 

Linda vill berättaren visa att han redan som barn med framgång använde sig av fantasin för att 

skapa en sorts inre berättelse, en dagdröm, i syfte att rädda sin vän och därmed sin egen 

oskuld, på samma sätt som Sanders och Råttan berättar med syfte att rädda sig själva från 
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undergång genom de allegoriska berättelsernas alternativ till verkligheten. Det eskapistiska 

sökandet efter en alternativ värld, en mer meningsfull historia, är ett gemensamt syfte, liksom 

viljan att genom kommunikation dela sina inre demoner. De eskapistiska, kommunikativa och 

sanningssökande vinsterna med berättande används, i olika utsträckning, av såväl den primäre 

berättaren som karaktärerna. Att betydelsen av berättande finns bland alla dessa bokens 

aktörer stärker bilden av berättandet som ett bärande tema; berättandet är inget isolerat 

fenomen som behandlas i förbifarten utan finns kvar när fokus växlar mellan olika berättare 

och handlingar. 

      

2.4 Berättelser på olika nivåer  

 

Efter genomgången av betydelserna av berättande för romanens karaktärer och berättare kan 

vi alltså konstatera att samtliga använder berättandet som ett försvar mot pågående eller 

förflutet trauma. Denna samstämmighet kommer att vara extra viktig att återvända till efter 

det att jag har redogjort för det formmässiga kaos som uppstår när vi ser till hur de olika 

berättelsenivåerna uppstår, eftersom den står som enda sammanhållande faktor när 

berättelsenivåerna bryter mot den initialt beskrivna ordningen som går ut på att 

huvudhandlingen och dess berättare är överordnad övriga berättelser.  

     Hur kan då de olika berättelsenivåerna beskrivas och varför leder de till en formmässig 

oordning? Under teori och metod konstaterade jag att varje berättelse behöver ett medium i 

form av en berättare. Grundpositionen för berättaren är i Allt de bar inledningsvis ovanför, 

utanför diegesen. Bokens narrativa struktur är i inledningen inte särskilt komplicerad. 

Handlingen, soldaternas liv och öden i Vietnam, ligger på den diegetiska nivån och 

berättandet utförs på den extradiegetiska. Berättaren är till en början en oreflekterande, 

heterodiegetisk, anonym showing-röst, med oinskränkt insyn i karaktärernas inre, alltså extern 

fokalisering. Den extradiegetiska positionen innebär ett utrymme för berättaren att vistas och 

verka på utan påverka händelserna i diegesen. Att ignorera berättarens möjliga identitet blir 

därför naturligt. På samma sätt hade hela boken kunnat berättas, men något händer i och med 

att karaktärerna Råttan och Sanders blir berättare. 

     Handlingen förmedlas plötsligt genom inte bara en annan person utan av en uppdiktad 

karaktär.
46

 Fokaliseringen blir intern i det att berättaren reduceras till att maktlöst återge en 
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annan berättares, Råttan eller Sanders, berättelse på deras villkor. Veteranen O’Brien blir på 

så sätt satt på åhörarbänk, jämte lyssnaren. Detta förflyttat positionerna, i och med att 

diegesen, som nu är den miljö som berättandet förs på, blir den nya extradiegesen och en ny 

dieges, en tredje narrativ nivå, uppstår. Hela den narrativa strukturen förskjuts alltså ett steg 

nedåt och därmed uppstår osäkerhet kring vad som verkligen är bokens handling. I denna 

stund handlar inte verket först och främst om ett gäng soldater i Vietnam, utan snarare 

Kärestans öde i Vietnam, och om de hallucinerande soldaterna i bergen. Genom nedflyttandet 

till en annan narrativ nivå uppgraderas Råttans och Sanders historier temporärt till romanens 

huvudhandlingar.  

     Karaktärernas nya ställning som de nya huvudberättarna slås dock strax sönder i och med 

att den primäre berättaren återtar sin ursprungliga roll. Efter historierna om Kärestan och de 

hallucinerande soldaterna återgår han till att berätta grundhistorien och Råttan och Sanders 

degraderas återigen till karaktärer och den narratologiska strukturen går därmed tillbaka till 

sin ursprungliga form. Fokaliseringen är åter extern och berättaren befinner sig inte längre på 

inom diegesen. Detta illustrerar hur boken pendlar mellan två narrativa nivåer: den 

huvudsakliga diegesen och de underliggande händelsevärldar, det vill säga den tredje 

narrativa nivån. 

     Även den första narrativa nivån, bokens extradieges, uppnår ibland en ny status, som 

bokens faktiska handlingssfär. Detta sker till exempel i bokens avslutande kapitel, när 

berättarens identitet klargörs. Vi får veta att berättaren är den Tim O’Brien som förekommer i 

diegesen, bara tjugo år senare, vilket gör att berättaren kan definieras som homodiegetisk. 

Dessutom beskrivs hans värld, den verklighet som han lever, verkar och berättar inom, alltså 

den extradiegetiska nivån.
47

 Denna konkretisering innebär att diegesen får en ny, mer 

marginaliserad roll i den narratologiska uppställningen; från att ha varit den berättelse som 

likställs med bokens handling är den nu bara en detalj i den nya diegesen, alltså den forna 

extradiegesen. När berättaren O’Brien beskriver sitt liv och författarskap är det den världen 

som likställs med bokens handling. Allt det andra – soldaternas liv och öden – är något som 

han skapar inom den nya diegesen. Således befinner sig berättandet, och därmed handlingen, i 

dessa passager på en högre narrativ nivå. Nedan följer en översikt över de olika 

berättelsenivåerna: 
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Berättelsenivå Berättare
48

 Karaktärer 

Extradiegesen- den 

första narrativa 

nivån 

Veteranen Tim 

O’Brien 

Veteranen Tim 

O’Brien 

Diegesen-den andra 

nivån 

Veteranen Tim 

O’Brien 

Soldaterna 

Den tredje nivån Soldaterna Sanders 

och Råttan Kiley 

Kärestan, de 

hallucinerande 

soldaterna, 

fläsköversten, m.fl. 

 

 

2.5 Diskussion kring effekter av berättelsenivåbyten 

 

Att berättandet flyttar sig både upp och ned mellan de andra narrativa nivåerna innebär alltså 

att episoder som hade kunnat fungera som utsmyckande återgivning av tal och tankar hos 

bokens karaktärer bitvis får funktionen att vara bokens handling. Ramberättelsen (den som 

utspelas på den extradiegetiska nivån), den ursprungliga diegesen och de inneboende 

berättelserna får alla bitvis statusen av att vara romanens huvudhandling. Konsekvensen av 

detta blir en maktkamp mellan de olika parallella handlingarna på de olika nivåerna, vilket gör 

att boken det blir svårt att klart säga att romanen har en handling. I detta har Tegmark och 

övriga rätt: en konflikt uppstår mellan olika nivåer eftersom de handlar om olika saker. Man 

kan likna det hela vid en skrikande barnaskara där olika röster pockar på uppmärksamhet, 

utan att ta hänsyn till varandra. 

     Däremot vänds konflikten mellan berättelserna till enighet när vi ser till betydelsen av 

berättande. Detta eftersom de olika narrativa nivåerna förmedlar samma bild av berättandet, 

samma betydelse av berättandet. Som vi tidigare kunnat konstatera så framställs betydelsen av 

berättande hos bokens karaktärer och berättare som en fungerande bearbetning av pågående 

och förflutet trauma. De olika berättelserna förmedlar alltså genom sina karaktärer och 

berättare en samstämmig syn på berättandet. Trots förvirringen i vilken berättelse som är sann 

inom romanens sanningssfär och trots att de olika historiernas växlar status som 

huvudhandling återkommer bilden av berättandet som ett viktigt verktyg för att hantera en 

krävande verklighet på alla berättelsenivåer, i alla berättelser: När veteranen O’Brien står som 
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berättare agiterar han för berättandets betydelse, exemplifierar hur han använder berättandet 

samt visar hur hans karaktärer använder sig av berättande på ett framgångsrikt sätt. När 

O’Brien sedan tar ett steg tillbaka, placerar sig i åhörarbåset och låter Råttan eller Sanders 

berätta blir den formmässiga ordningen omkullkastad men berättandets betydelse fortsätter att 

basuneras ut, genom innehållet i Råttan och Sanders berättelser. På så sätt gör betydelsen av 

berättande att berättelserna på de olika nivåerna speglar varandras tematiska innehåll. Denna 

återspegling innebär en ny ordning för romanen att vila på. Läsaren kan se att berättelserna 

inte genomgående hänger ihop genom en fast form-hierarki, där en berättelse alltid definierar 

en annan, utan att berättelserna snarare är kopior av varandra; de är på så sätt, trots olika 

handling, samma berättelse. Vi förstår berättandet som ett tema, inte bara genom att 

berättande behandlas av såväl flertalet karaktärer som de olika berättarna, utan också genom 

att berättande diskuteras på de olika narrativa nivåerna. 

     Härmed bli också mängden berättelser till en styrka istället för en konflikthärd: Läsaren 

kan återfinna temat berättande hos olika berättar och olika nivåer, vilket skapar en bild av 

olika källor som ger varandra medhåll. Växlingen mellan olika narrativa nivåer och olika 

berättare gör alltså att budskapet om berättandets funktioner stärks istället för att motsägas, 

tack vare det pluralistiska uttryckssättet. Den skrikande barnaskaran är ersatt med en 

välrepeterad kör. 

     Detta löser dock inte problemet med att tydligt kunna säga vilken historia som är den 

primära, den viktigaste, eftersom intrigerna, karaktärerna och händelserna på de olika 

nivåerna fortfarande är olika, men det ger en möjlighet att bortse från att berättelserna på de 

olika nivåerna konkurrerar om att vara den egentliga handlingen, och istället definiera bokens 

handling utifrån ett tematiskt perspektiv: Romanen handlar om berättande.       

 

2.6 Allt de bar ur ett litteraturdidaktiskt perspektiv 

 

Hur kan Allt de bar användas i svenskundervisningen? Bör den användas? Naturligtvis måste 

litterära verk väljas med hänsyn till vad som står i kursplanen för svenska. Kraven som 

kursplanen ställer är emellertid genomgående mycket allmänt formulerade. Här konstateras att 

litteraturen ska verka för att eleverna ”fortsätter att utveckla den egna läskunnigheten” och 

öka ”förmågan att tolka, kritiskt granska och analysera olika slag av texter”.
49

 Dessa 

formuleringar inbjuder onekligen till fria tolkningar och ger inget svar på hur läskunnigheten 
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och förmågan att tolka kan utvecklas. För att få svar på detta krävs att vi tittar närmare på vad 

forskning inom det litteraturdidaktiska området visar. En av den senare tidens 

utvecklingspsykologiska litteraturdidaktiker, Joseph Appleyard, konstaterar att elever i de 

högre årskullarna har kommit till en nivå, rent utvecklingsmässigt, som tillåter att mer 

avancerade tolkningar är möjliga.
50

 Där yngre elever endast är mogna att se enkla samband 

som handling, utpeka berättelsers hjältar och hjältinnor, beskriva enklare händelseförlopp med 

mera, kan gymnasieelever tolka och själva beskriva hur ett tema genomsyrar ett verk.
51

 Enligt 

den utvecklingspsykologiska teori som Appleyard ansluter sig till är det alltså möjligt i och 

med inträdet i vuxenvärlden att läsa och tolka verk som, likt Allt de bar binder upp sin 

struktur på teman, snarare än enkla kronologiska samband. Bristen på en tydlig kronologi och 

förekomsten av flera handlingar på olika narrativa nivåer i Allt de bar skulle alltså göra det 

meningslöst för yngre elever att läsa romanen men för gymnasieelever kunde tolkning av 

verket bli meningsfullt i och med deras kognitiva mognad.  

     Appleyard har emellertid fått kritik för sina teorier, vilka vissa menar bygger alltför 

mycket på en bild av att läsare utvecklas i samma takt, oberoende av individuella 

utvecklingsskillnader och sociokulturella aspekter.
52

 Men även forskare som tar hänsyn till 

dessa aspekter kommer fram till liknande slutsatser. Jack Thompson, till exempel, beskriver 

utvecklingen till att bli en mer kompetent läsare i ett sexstegsprogram där den oerfarne läsaren 

oreflekterat läser mer för ren förströelse, utan att ge akt på mer än om händelseförloppet är 

spännande eller möjligen söker identifiera sig med, och utveckla empati för verkets 

karaktärer. Den mer erfarne läsaren, å sin sida, kan läsa verket analytiskt och reflektera över 

innehållet utifrån en mängd aspekter såsom om kronologin är den sammanhållande faktorn 

eller om det är något annat som skänker struktur åt ett verk.
53

 Den kompetente läsaren kan 

enligt Thomson tolka en texts icke bokstavligt uttryckta teman, men måste först behärska 

förståelse av det som uttryckligen står skrivet, samt analysera och reflektera över detta. 

Thompsons teori bygger alltså likt Appleyard på en utveckling enligt en given ordning: först 
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kan vi läsa texter med enkla strukturer som enkel kronologiskt och platta karaktärer, för att 

sedan kunna frångå de enkla strukturerna och läsa verk som bygger sin ordning på annat och 

som bryter mot litterära konventioner. Skillnaden är att Appleyard ser ålder och inre 

utveckling som det viktiga för att före läskompetensen hos en individ framåt medan Thomson 

i högre utsträckning framhäver den sociala omgivningen och typen av lästräning. 

     Båda ger alltså en bild av läsutveckling hos elever som pekar mot att den kompetente 

läsaren är den som både kan se och beskriva tydligt utskrivna komponenter, som givna 

händelseförlopp, samt analysera ett verks underliggande teman och intentioner. Att tolka och 

argumentera för det mer komplexa, underliggande, det diskutabla, tillhör de svårare delarna i 

läskompetensen och kommer följaktligen senare i utvecklingen av läskompetensen. För att 

som kursplanen säger utveckla läskompetensen är det alltså de mindre tydligt uttryckta 

aspekterna av innehållet i en text som är den sista pusselbiten i formandet av en kompetent 

läsare, enligt Thomson och Appleyard. Alltså borde man i gymnasiet få ägna sig åt det. Det 

vore olyckligt om eleverna stannar på till exempel tolvåringens läsnivå, där karaktärerna ska 

vara platta och inte komplicerade. I det avseendet är Allt de bar en god bok; här finns inga 

renodlade hjältar, ingen klassisk narratologisk struktur, eller kronologi. Om mening ska 

uppnås måste läsaren ägna sig åt mer raffinerat tolkningsarbete, söka efter teman som 

sammanlänkande faktorer i de olika berättarnivåerna och berättarbytena.  

     Det är också de mer subtila och diskutabla delarna som eleverna har visat sig ha svårast att 

tolka, också på gymnasial nivå. I en undersökning som Lars Woolf hänvisar till i Läsaren som 

textskapare, framgår det att svenska elever på gymnasienivå tenderar att analysera texters 

innehåll företrädesvis utifrån odiskutabla fakta, det vill säga språkbruk och det innehåll som 

man direkt kan läsa sig till.
54

 Woolf förklarar detta med att läraren, ofta omedvetet, förmedlar 

en bild av att det finns ett rätt och ett fel svar i texttolkning.
55

 Detta är en del av det problem 

som lärare och litteraturvetare försökt lösa sedan man insett det orimliga i New Criticism, vars 

idé var att helt ta bort läsaren ur tolkningsprocessen och hävda att texten bar på allt innehåll 

som krävdes i tolkningsarbetet. Det orimliga med denna teori var att texters innehåll faktiskt 

uppfattas olika av olika personer, eftersom varje individs mottagande av en text går igenom 

hens ideologiska, kulturella, sociala och historiska glasögon. Således bildas idel nya text med 

nya innebörder i samband med att flera individer läser samma text. På grund av detta har den 

gängse synen på texttolkning gått från New Criticism till att erkänna vikten av en samverkan 
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mellan text och läsare, men trots detta är alltså elevernas tolkningsarbete i mångt och mycket 

styrt mot objektiva fakta, där en argumenterande analys varken är behövlig eller möjlig. Detta 

är förstås ett problem om vi vill att elever ska bli kompetenta läsare med en tolkningsrepertoar 

som når inte bara till det som Appleyard och Thomson ser som de enklaste formerna av 

tolkningsarbete, utan ändå upp till den personliga tolkningen av ett verk och dess mer subtila 

teman. Jag hävdar att det rent logiskt därför är eleverna till gagn att läsa verk som Allt de bar 

eftersom de enkla sambanden, de givna konventionerna om en handling, en berättare och en 

given berättelsenivå ständigt undermineras. Det blir meningslöst för läsaren att försöka hitta 

”det rätta svaret” på frågorna om vad romanen handlar om, vem som är bokens huvudkaraktär 

och så vidare, eftersom allt detta går att diskutera och ifrågasätta.
56

 Temat berättande är en av 

få, kanske den ända sammanhållande faktorn i romanen, men också häri ligger en kluvenhet i 

och med att en viktig poäng i berättandets metafiktiva funktion; att läsaren genom att granska 

berättelserna på de olika narrativa nivåerna blir medveten om att berättelser alltid definieras 

och manipuleras av sin berättare och inte absolut måste vara sanna, ens inom sin egen 

föreställningsvärld, gör att även betydelsen av berättande kan diskuteras. De inneboende 

berättelserna i Allt de bar definieras ju av sina berättare, Sanders och Råttan Kiley, liksom 

deras existens definieras av den primära berättarens terapeutiska skriv-ambitioner. Nästa länk 

i denna berättelsenivå-kedja, vilken jag inte berört, men som både Appleyard och Thomson 

ser som det sista steget i en persons läskompetensutveckling, är att förstå romanen och alla 

dess karaktärer och berättelsenivåer som en skapelse av en verklig person, författaren. Dennes 

intentioner kan vara meningsfulla för elever att diskutera just för att författarens relation till 

sitt verk är av samma slag som berättarens i Allt de bar till diegesen. 

     Allt de bars är de facto på sätt och vis en krigsroman och särskilt som sådan fyller den en 

viktig funktion. Jeffrey Richards
57

 konstaterar att den mesta skönlitteratur med krig som tema 

som skrivits har ett ganska så okomplicerat förhållningssätt till krigets destruktiva och 

komplexa sidor. Richards menar att dess populärlitterära drag, som platta känslolösa 

karaktärer, brist på litterärt djup med mera, allt som oftast fungerar som en identifikation för 

                                                           
56

 Detta, naturligtvis, förutsatt att läraren inte utformar frågor och övrigt I undervisningen som trots allt 

indikerar att det finns ett ”rätt” svar. Hjälp för hur detta undviks finns inte i denna uppsats men väl i ovan 

nämnda Woolfs Läsaren som textskapare.  
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     (Manchester, 1989), s. 1–10. 



28 

 

pojkar i sin jakt på manlig identitet.
58

 Litteraturen läses främst av pojkar i yngre tonåren, vilka 

enligt Både Thomson och Appleyard läser för förströelse och för att identifiera sig med platta 

karaktärer. Mycket av krigslitteraturen blir alltså ointressant för undervisning på gymnasiet 

eftersom ungdomar i de högre åldrarna som vi redan konstaterat bör komma längre i sin 

analys av litteratur. I det avseendet erbjuder Allt de bar en upprättelse för läsandet av 

krigslitteratur. Som jag har försökt påvisa i min undersökning innehåller nämligen Allt de bar 

så mycket mer än Rambo-liknande män som obekymrat går runt och slår ned varandra. Det 

bärande i Allt de bar är teman som berättande, vilket fungerar som flykt från en verklighet 

som uttryckligen plågar karaktärer och berättare. Boken kompetterar bilden av krig som en 

enkel och okomplicerad företeelse genom att visa på den inre förödelse och komplexitet som 

krig innebär. 

 

2.6.1 Utmaningar med att använda Allt de bar i undervisningen 

 

Att Allt de bar inte skriver under på andra krigsskildringars pojktillvända uttryckssätt utan 

istället behandlar individens kamp mot krigets fördärv tar dock inte bort den manliga 

dominansen. Som Smith så riktigt påpekar är Allt de bar en mansdominerande bok; alla 

viktiga karaktärer är män och kvinnorna kommer bara fram i form av platta karaktärer, 

bespottade eller upphöjda, i soldaternas fantasier. Kvinnornas reducerade roll gör det svårt för 

kvinnor att identifiera sig med boken och dess karaktärer, enligt Smith.
59

 Som stöd för detta 

bekymmer kan framhållas Helen Schmidl som i sin avhandling Från vildmark till grön ängel: 

Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass konstaterar att identifikation med böckers 

karaktärer och kultur är nödvändig för att läsningen ska bli meningsfull.
60

 Schmidl menar att 

det är extra viktigt att elever av båda kön måste kunna identifiera sig med litteraturens kultur. 

Typisk genus-manlig litteratur, som alltför platt krigslitteratur, är alltså, enligt Schmidls 

resonemang, orimligt att inkludera i elevers läsning. 

     Jag menar dock att Allt de bar, genom sitt fokus på individernas kamp mot sina inre 

demoner, genom inte minst berättande, förflyttar fokus från krig och manlighet till en mer 
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allmänmänsklig diskussion om identitet och krishantering. Om boken teman får stå som det 

verkligt viktiga, vilket faller sig naturligt i och med att det är det som strukturen är byggd 

kring, blir identifikation med karaktärer och litterär kultur möjlig oavsett kön. Som Råttan 

konstaterar i diskussionen kring berättelsen om Kärestan så är lidande och kamp emot lidande 

en mänsklig, och inte manlig företeelse; Om man som Råttan sätter en kvinna i samma sits 

som soldaterna i Allt de bar så blir resultatet detsamma. Utifrån detta är det möjligt för alla 

som läser Allt de bar med ambitionen att se den tematiska röda tråden att identifiera sig med 

bokens karaktärer, inte som kvinnor eller män utan som människor. Det kan naturligtvis ändå 

inte skada att i samband med elevers läsning av verket belysa det faktum att romanens 

kvinnor är både få och inordnade i en sorts madonna-hora-dikotomi och därifrån diskutera 

romanen ur ett genus- och normperspektiv.    

     En annan tänkbar fara med att låta gymnasielever läsa Allt de bar kan vara att läsovana 

elever så att säga lämnas i sticket. Den styrning mot mer diskuterande analyser som romanens 

brist på formmässiga konventioner innebär för de elever som redan har kommit en bit på väg 

mot att bli mer kompetenta texttolkare kan för ovana läsare utgöra ett hinder. För den elev 

vars kompetens sträcker sig till att referera händelseförlopp och räkna upp bokens karaktärer 

kan steget bli för stort. Thomsons och Appleyards teorier bygger ju på en stegvis 

kompetensökning och inte ett hopp direkt från enkla tolkningar av det som uttryckligen står 

till att diskutera och argumentera för till exempel ett verks underliggande teman. Risken är 

som jag ser det därmed att vi tappar de läsovana eleverna. Oron för detta stärks av resultat 

framtagna av Gerd Arfwedson som i sin rapport Litteraturdidaktik från gymnasium till 

förskola hänvisar till ytterligare undersökningar med likande resultat som de som Woolf 

framhåller: De flesta elever lämnar aldrig de mer grundliga stadierna av texttolkning.
61

  

     En lösning på detta kan vara att isolera delar av romanen, en berättelse i taget, och låta 

eleverna analysera dessa separat först innan de får ställa berättelserna i relation till varandra, 

som beståndsdelar i det övergripande verket. På så sätt kan eleverna först undersöka de 

formmässiga konventioner som faktiskt finns inom de enskilda berättelserna, i form av given 

kronologi och logiska förhållanden mellan karaktärer, och därmed sedan lättare förstå på 

vilket sätt konventionerna bryts när berättelser och berättare på olika narrativa nivåer ställs 
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mot varandra. Genom detta kan Allt de bar bli en brygga mellan de fundamentala 

analysstadierna och de mer avancerade i Appleyards och Thomsons modeller.  

 

3. Sammanfattning 
 

Betydelsen av att berätta är stor för såväl den primära berättaren som hans karaktärer och 

tillika berättare av bokens inneboende berättelser i Allt de bar. Detta ger de uttryck för både i 

egna utsagor och tankar, men också genom innehållet i sina berättelser. Därför uppstår en 

tematisk röd tråd mellan romanens olika berättelsenivåer, vilket kompenserar för det kaos som 

uppstår i och med bristen på formmässig samstämmighet mellan berättelserna på de olika 

nivåerna och svårigheten i att utpeka en berättelse som den ”sanna” inom romanens 

fiktionsvärld. Det tvivel på olika berättares trovärdighet, som enligt tidigare forskare har 

uppstått hos läsare, orsakade av frekventa byten mellan berättare och berättelsenivåer, spelar 

därför mindre roll eftersom en annan, sammanlänkande faktor faktiskt finns. Denna faktor är 

samstämmigheten i synen på berättande, vilken finns på alla narrativa nivåer och hos alla 

berättare. Detta innebär att vi trots allt kan tala om en sammanhållen roman och inte flera 

fristående berättelser.  

      Att verket bygger sin struktur mindre på klassiska konventioner som enkel kronologi och 

samstämmiga händelseförlopp, och mer på återspegling av betydelsen av ett specifikt tema i 

verkets olika berättelser gör att den lämpar sig att läsas på gymnasienivå; den äldre eleven kan 

vid läsning av romanen träna sig i att utveckla sin läskompetens till högre nivåer, där tolkning 

och argumentation krävs, och inte fastna i det basala refererande och sökandet efter ”rätt 

svar”, som elever av idag enligt modern forskning alltså ofta gör.    
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