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Inledning 

Litteraturens status som positiv samhällskraft är beroende av hur den påverkar de läsare den riktar 

sig till. Samtidigt hamnar just läsaren ofta i bakgrunden i litteraturvetenskapliga framställningar, 

reducerad till ett abstrakt fenomen eller i värsta fall till en simpel projektion av litteraturvetaren 

själv. I denna uppsats vill jag sätta den verklige läsaren i centrum; det är hans eller hennes 

reaktioner på skönlitterär text som är föremål för undersökningen. Mer specifikt handlar det om 

reaktioner på äldre skönlitteratur som inte nödvändigtvis kan sägas förmedla fullt accepterade 

värderingar, litteratur som – trots att den fortfarande läses och uppskattas – kan betraktas som 

problematisk ur ett demokratiperspektiv. 

Läsning betraktas, ofta tämligen okritiskt, som en grundläggande faktor i danandet av 

demokratiska medborgare. I inledningen till den senaste litteraturutredningens betänkande 

konstateras det att ”läsande i sig har ett egenvärde, oavsett vad som läses”.
1
 Detta framstår som ett 

nästintill axiomatiskt grundantagande i utredningens betänkande; god läsförmåga betraktas som en 

nödvändig förutsättning för att individen till fullo ska kunna delta i den demokratiska processen. I 

sådana beskrivningar av läsningens demokratiska värde verkar det dock inte spela någon större roll 

vad som läses och vilket innehåll de lästa texterna förmedlar. I litteraturutredningen konstateras 

visserligen också att ”vad som läses också är av stor betydelse”, men detta verkar snarare gälla 

textens längd och grad av komplikation än dess innehåll.
2
 

Även i skolans värld är denna syn på läsning som något odelat positivt tydlig. I Skolverkets 

kursplan för grundskolans svenskämne från år 2000 heter det att: 

Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och förståelse för andra och för det som är 

annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder formas till 

exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden. När ungdomar 

möter skönlitteratur, film och teater innebär det också möjligheter för dem att tillägna sig litterära mönster 

och förebilder.
3 

Enligt skolans litteratursyn ska alltså det skönlitterära läsandet fungera som motkraft till 

antidemokratiska strömningar som rasism och extremism. En liknande syn på litteraturens 

möjligheter framför Martha C. Nussbaum i Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in 

Liberal Education (1997). Nussbaum menar att läsning skapar vad hon kallar ”narrative 

imagination”, en empatisk förmåga att via skönlitteraturen sätta sig in andra människors 

                                                 
1
 Litteraturutredningen, Läsandets kultur, Stockholm 2012 (SOU 2012:65), s. 30. Orig. kursivering. 

2
 Ibid. Orig. kursivering. 

3
 Skolverket, Kursplaner och betygskriterier 2000 - 2:a reviderade upplagan 2008, Stockholm 2008, s. 102. 
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situationer.
4
 Men vilken effekt får den litteratur som själv är en del av exempelvis rasistiska 

strömningar? Och hur bör man hantera den litteratur som representerar värderingar som inte fullt ut 

står i samklang med skolans – och det övriga samhällets – demokratiska värdegrund? 

I samtida diskussioner om litteraturens värde och okränkbarhet går det att finna flera exempel 

på att även textens innehåll och ”budskap” av många anses spela stor roll, i synnerhet när det gäller 

unga läsare. Detta kan till och med sägas utgöra en betydande allmänkulturell konfliktfråga. I en 

infekterad diskussion om Kulturhusets flytt av seriealbumet Tintin i Kongo (Tintin au Congo, 1931). 

från bibliotekets barnavdelning eller vilka värderingar Stina Wirséns barnboksfigur Lilla Hjärtat 

representerar har stor vikt lagts vid olika kulturyttringars innehåll samt vilka ideologier och 

värderingar de antas förmedla. Slående i dessa debatter är att en stor del av argumenten verkar 

sprungna antingen ur spekulation eller ur debattörernas egna litterära och kulturpolitiska 

ställningstaganden. Mycket lite forskning finns om hur unga läsare faktiskt reagerar på litteratur 

som av en eller annan anledning kan anses förmedla odemokratiska värderingar. 

Syftet med föreliggande uppsats är därför att på empirisk grund undersöka hur unga läsare 

uppfattar, bearbetar och behandlar skönlitterära texter där förlegade eller på annat sätt 

odemokratiska idéer och värderingar uttrycks. I syfte att uppnå detta syfte utgår jag från ett antal 

generella frågeställningar: Tar läsaren okritiskt åt sig sådana värderingar eller intas ett mer kritiskt 

förhållningssätt? Finns det, i förlängningen, anledning att diskutera vissa litterära verks vara eller 

icke vara på bibliotek, i skolor och på andra kulturinstitutioner? En mer praktiskt inriktad fråga, 

som inte är mindre viktig, är frågan om huruvida sentida ändringar i sådana texter, gjorda för att 

eliminera exempelvis rasistiska uttryck och neutralisera förlegade värderingar, faktiskt har någon 

effekt. 

För att uppfylla detta syfte har en enkätundersökning genomförts. Förstaårselever i en 

gymnasieklass, samt studenter vid en universitetskurs i retorik har fått svara på frågor om hur de 

upplever två olika versioner av delar av Mark Twains The Adventures of Huckleberry Finn (1884). 

Den ena versionen är helt enkelt en svensk översättning av Twains roman (ursprungligen utgiven 

1957) i original medan den andra versionen redigerats av mig inför undersökningen, så att 

kontroversiellt språkbruk ersatts med ett mer neutralt sådant (textversionerna delades slumpvis ut 

vid båda undersökningstillfällena, så att varje läsare läste antingen den redigerade eller den 

oredigerade versionen).
5
  

                                                 
4
 Martha C. Nussbaum,  Cultivating Humanity: A Classical defense of Reform in Liberal Education, Cambridge 

1997, s. 85–112.  Begreppet ”narrative imagination” tas upp igen i ett senare skede av undersökningen. 
5
 Mark Twain, Huckleberry Finn (1884), sv. övers. Gustav Sandgren, Stockholm 1981 (1957). 
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Tintin, Ture Sventon och Huckleberry Finn – En liten analys av en stor debatt 

The Adventures of Huckleberry Finn har vid flera tillfällen anklagats för att på ett eller annat sätt 

innehålla och förmedla rasistiska värderingar i sin skildring av den amerikanska södern under första 

hälften av artonhundratalet. Romanen placerar sig exempelvis högt upp på American Library 

Associations lista över förbjudna eller ifrågasatta böcker, både över nittonhundranittiotalet och över 

tjugohundratalets första decennium, och ofta är det anklagelser om rasism som ligger till grund för 

detta.
6
 ALAs lista bygger på hur många gånger en bok har ifrågasatts eller bannlysts och inte på 

litterärt innehåll, vilket innebär att listan inte kan ses som en objektiv indikator på att Twains roman 

faktiskt kan sägas vara rasistisk. Å andra sidan betyder romanens närvaro på listan att den de facto 

har betraktats som i någon mening rasistisk. 

Anklagelserna mot The Adventures of Huckleberry Finn grundar sig till stor del på det 

myckna användandet av det i vår samtid synnerligen laddade ordet ”nigger” (i svenska 

översättningar oftast ”neger”), men kritik har även framförts mot mer substantiella delar av 

romanens skildring av svarta.
  
Sådan kritik har givetvis inte stått oemotsagd och vilka värderingar 

romanen som helhet förmedlar är i högsta grad öppet för diskussion. Genom att använda kortare 

utdrag från romanen hoppas jag kunna isolera åtminstone en del av de rasistiska värderingar som 

anses förekomma i texten, antingen de tillhör romanens berättare, någon av dess karaktärer eller 

kanske till och med dess implicita författare. Frågan om huruvida dessa värderingar är en del av den 

verklige författarens intention eller inte lämnas i största möjliga mån därhän, då det i första hand är 

läsarens uppfattning om texten, eller textens implicita författare, som är det huvudsakliga föremålet 

för min undersökning. 

De flesta av kontroverserna kring Twains roman har uppstått i en amerikansk kontext. Allen 

Carey-Webb beskriver i sin artikel ”Racism and 'Huckleberry Finn': Censorship, Dialogue and 

Change” ett exempel på en sådan kontrovers. Romanen togs bort från undervisningen i två 

amerikanska high schools efter att afroamerikanska elever och deras föräldrar uttryckt olust över att 

den användes i klassrummet. Carey-Webb menar att förbudet mot att använda Twains roman i 

undervisningen ledde till en situation som bäst beskrivs som ”a communications shut-down”
7
. Han 

skriver att skolornas lärare, när romanen väl tagits tillbaka, förblev ”understandably nervous about 

using it, unclear as to why blacks object to it, and uncertain just how it should best be taught”.
8 

Carey-Webb återkommer också vid flera tillfällen till de problem som omgärdar ordet ”nigger”. I ett 

annat exempel, hämtat ur hans egen erfarenhet som lärare, skriver han att en av hans elever uttryckt 

                                                 
6
 http://www.ala.org/advocacy/banned/frequentlychallenged/challengedbydecade (2013-01-06). 

7
 Allen Carey-Webb, ”Racism and 'Huckleberry Finn': Censorship, Dialogue and Change”, i The English Journal 82 

(1993), s. 23.  
8
 Ibid. 

http://www.ala.org/advocacy/banned/frequentlychallenged/challengedbydecade
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åsikten att ”while a black teacher might be able to read Huckleberry Finn aloud, a white teacher, no 

matter how 'sympathetic', simply could not without offending black students”.
9
 

Carey-Webb kommer i sin artikel fram till slutsatsen att romanen är så pass laddad att ingen 

lärare bör tvingas använda boken i undervisningen, men att de som ändå gör det måste beakta den 

situation i vilken den används. Vare sig man väljer att citera romantexten som den står, byta ut 

rasistiska tillmälen mot olika eufemismer eller helt enkelt hoppa över känsliga ord borde detta göras 

öppet samt diskuteras av studenterna.
10 

Ett flertal analyser av romanens rasistiska element, skrivna 

av afroamerikanska forskare och kritiker, finns också samlade i volymen Satire or Evasion: Black 

perspectives on Huckleberry Finn (1992), en volym som nämns av Carey-Webb.
11

 

Mark Twains användande av ”n-ordet”, och vita personers uttalande av det, är alltså båda 

mycket problematiska i en amerikansk kontext, kanske särskilt i skolmiljöer. Man kan givetvis fråga 

sig huruvida dessa exempel, hämtade från det tidiga nittiotalets USA, egentligen är överförbara till 

en svensk kontext. Postkoloniala diskurser om rasistiska värderingar i kanoniserade litterära verk är 

som mest aktiva i länder som har ett tydligt kolonialt förflutet (även om USA historiskt sett kanske 

inte är att betrakta som en kolonialmakt kan debatten där sägas följa sådana mönster). Den 

amerikanska debatten om The Adventures of Huckleberry Finn eldas givetvis också, vilket inte 

minst Carey-Webbs artikel visar, på av samtidens kvardröjande rasmotsättningar. Flera debatter som 

upprepar delar av den argumentation som beskrivs i Carey-Webbs artikel har dock nyligen blossat 

upp även i Sverige. Dessa debatter kan sägas aktualisera Carey-Webbs resonemang även i ett 

svenskt sammanhang. 

I september 2012 flyttades Hergés Tintinalbum från barnavdelningen på Kulturhusets 

bibliotek i Stockholm till en avdelning för äldre ungdomar. Flytten motiverades framför allt med 

den bild av svarta afrikaner som ges i albumet Tintin i Kongo. I debatten hänvisades bland annat till 

ett belgiskt rättsfall, där Tintin i Kongo anklagades för rasism.
12

 På denna debatt följde också en 

utdragen och infekterad diskussion om den svenska illustratören Stina Wirséns barnboksfigur Lilla 

Hjärtat. I dessa debatter användes begrepp som ”blackface” och ”pickaninny”, begrepp som är 

starkt kopplade till en amerikansk diskurs om rasistisk stereotypisering av svarta med rötter i 

slaveriet.
13

 Debatterna kring Tintin i Kongo och Lilla Hjärtat visar att diskussionen om rasistiska 

kulturella uttryck och deras rötter i den koloniala historien inte enbart är begränsad till USA eller till 

                                                 
9
 Ibid., s. 28. 

10
 Ibid., s. 33. 

11
 Satire or Evasion: Black Perspectives on Huckleberry Finn, red. James S. Leonard, Thomas A. Tenney & Thadious 

M. Davis, London 1992. 
12

 http://www.dn.se/kultur-noje/kulturhusets-nya-chef-kastar-ut-tintin (Publicerad 2012-09-25, hämtad 2013-01-07). 
13

 http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/lilla-hjartat-uppenbart-rasistisk-enligt-forskare (Publicerad 2012-11-22, 
hämtad 2013-01-07). Se nedan för ytterligare diskussion om denna diskurs. 

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturhusets-nya-chef-kastar-ut-tintin
http://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/lilla-hjartat-uppenbart-rasistisk-enligt-forskare
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forna kolonialmakter som Belgien. Kulturen är, inte minst i detta avseende, i allt högre utsträckning 

global och inte ens en svensk barnboksfigur är immun mot postkolonial kritik. 

En liknande diskussion, som uppvisar ett direkt släktskap med de amerikanska diskussionerna 

om Huckleberry Finn, ägde rum några år tidigare. I samband med en planerad återutgivning av Åke 

Holmbergs Ture Sventon i Paris (1953) ville förlaget Rabén & Sjögren göra ändringar i texten, på 

grund av att man ansåg att vissa passager kunde upplevas som rasistiska, bland annat eftersom ordet 

”neger” förekommer. Svenska Författarförbundet, som äger rättigheterna till texten, vägrade gå med 

på ändringarna och utgivningen stoppades. Diskussionen om Ture Sventon i Paris sammanfattas i 

en artikel av Nils Svensson i Språktidningen. Han skriver att det aldrig hann bli klart vilka 

ändringar som faktiskt skulle göras, men att det hela grundar sig i en diskussion om kvardröjande 

rasistiska värderingar och rasistiskt språkbruk står alltså klart.
14 

Även om det är möjligt att på 

historiska grunder argumentera för att det amerikanska ”nigger” är mer kontroversiellt än det 

svenska ”neger” visar alltså inte minst debatten om Ture Sventon i Paris att ordet inte heller det 

svenska ordet på något sätt är oproblematiskt. 

I sin artikel drar Nils Svensson en parallell till just Mark Twain och The Adventures of 

Huckleberry Finn. Han skriver att man nästan samtidigt med den svenska debatten om Ture 

Sventon i USA diskuterade förlaget NewSouth Books nyutgåva av Twains roman. I denna utgåva, 

Mark Twain's Adventures of Huckleberry Finn: The NewSouth Edition (2011), ersätts ordet ”nigger” 

med ordet ”slave” i ett försök att låta boken möta nya läsare och underlätta dess användning i 

samband med undervisning.
15

 I sitt förord till denna utgåva skriver bokens redaktör, Alan Gribben, 

angående Twains språk: 

We might recognize Twain's incentive as a prominent American literary realist to record the speech of a 

particular region during a specific historical era, but abusive racial insults nonetheless repulse modern-

day readers. Twain's two books do not deserve to join that list of literary ”classics” he once humorously 

defined as books ”which people praise and don’t read”, yet their long-lofty status has come under 

question in recent decades.
16 

De ändringar som görs i NewSouth-utgåvan syftar alltså, precis som i fallet med Rabén & Sjögrens 

planerade utgåva av Ture Sventon i Paris, till att förmildra vad förlag och redaktörer upplever som 

ett rasistiskt färgat språkbruk. 

                                                 
14

 Nils Svensson, ”Historien om när det svarta ordet skulle bytas ut”, Språktidningen Juni 2011, s. 24–27. 
15

 Ibid., s. 27. 
16

 Alan Gribben, ”Editor's introduction: The NewSouth Edition of Adventures of Huckleberry Finn” i Markt Twain,  

Mark Twain's Adventures of Huckleberry Finn: The NewSouth Edition, Montgomery 2011, s. x. 
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Gribben anför, precis som Carey-Webb, sin egen erfarenhet av att undervisa om romanen i sin 

argumentation. Han skriver att ”I always found myself unable to utter the racist put-downs spoken 

by numerous characters, including Tom Sawyer and Huckleberry Finn” och att han under 

högläsning alltid bytte ut ”Twain's ubiquitous n-word” mot ordet ”slave”.
17

 Vad Gribben gör i sin 

utgåva är alltså i praktiken att välja ut en av de strategier Allen Carey-Webb föreslår i sin artikel, 

och cementera denna strategi i form av tryckt och utgiven text. Möjligheten att diskutera en sådan 

strategi i samband med läsning av eller undervisning om romanen kvarstår, men man kan ändå 

ställa sig frågan om huruvida detta handfasta sätt att hantera en ifrågasatt text inte riskerar att sätta 

käppar i hjulet för just en sådan diskussion. Denna typ av kritik har också framförts mot Gribbens 

och NewSouths utgåva. Nils Svensson citerar exempelvis historikern Allison Blakely, som menar 

att en sådan hantering innebär en sorts historieförfalskning och att man ”fördröjer studenternas 

förståelse av världen” och hindrar deras medvetenhet om den rasdiskriminering som fortfarande är 

aktuell.
18 

Vem som har rätt i denna fråga är givetvis mycket svårt att svara på, men min förhoppning 

är att denna undersökning kan tillhandahålla ett empiriskt underlag för en nyanserad och väl 

underbyggd diskussion. 

Två utdrag ur Huckleberry Finn 

Materialet till denna uppsats består alltså av en tvådelad enkätundersökning utförd dels vid en 

gymnasieskola i Uppsala och dels i samband med en föreläsning i retorik B vid Uppsala universitet 

under vårterminen 2013. Dessa grupper kan sägas representera de unga läsare som undersökningen 

är inriktad mot, och var samtidigt lätt tillgängliga genom kontakt med gymnasieklassens lärare och 

Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Den text enkätundersökningen bygger 

på består av två kortare utdrag ur The Adventures of Huckleberry Finn, hopfogade med en kort 

sammanfattning av det händelseförlopp som skiljer dem åt i handlingen. Texten i den ena versionen 

redigerades så att ordet ”neger” (och i ett fall ordet ”svarting) ersattes med det betydligt mer 

neutrala ”slav” och de båda versionerna fördelades sedan slumpvis i både gymnasieklassen och 

universitetsgruppen, så att varannan respondent fick läsa den redigerade och varannan respondent 

den oredigerade versionen. De olika versionerna har således lästs av respondenter från båda 

grupperna, vilket innebär att undersökningens fokus är skillnader i reaktioner mellan de båda 

textversionerna, snarare än mellan de båda åldersgrupperna. 

Det första av utdragen utgörs av den episod i början av bokens andra kapitel där Huckleberry 

Finn och Tom Sawyer smyger sig förbi ”fröken Watsons stora neger Jim” och Tom passar på att 

                                                 
17

 Ibid., s. xi. 
18

 Svensson 2011, s. 27. 
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skoja med den sovande Jim genom att ta av honom hatten och hänga upp den i ett träd, samt att 

stjäla tre ljus och lämna en femcentare som betalning.
19

 Förutom att detta stycke, som bara spänner 

över ett par sidor, innehåller hela sju exempel på användning av ordet ”neger” har det också starka 

kopplingar till den amerikanska minstrel-traditionen. Fredrick Woodard och Donnarae MacCann 

menar i artikeln ”Minstrel Shackles and Nineteenth-Century 'Liberality' in Huckleberry Finn” ur 

den ovan nämnda Satire or Evasion att episoden representerar ”the swaggering buffoonery of the 

minstrel clown”.
20

 Begreppet ”minstrel” har sina rötter i artonhundratalets USA, och syftar på en 

typ av underhållning där skådespelare med svartmålade ansikten framförde grovt stereotypa 

karikatyrer av svarta. Det rörde sig, med T. J. Andersons och Lois Fields Andersons ord, om 

”grotesque, exaggerated caricatures of Blacks as stupid, loose-jointed, good-hearted simpletons 

with thick lips, flat noses, big ears and feet, wooly hair, and names like Solomon Crow, Had-A-

Plenty, Sambo, and Wan-na-mo”.
21

 Enligt Woodard och MacCann lånar alltså Mark Twains 

beskrivning av Jim viktiga drag från denna tradition, en tradition författaren med största sannolikhet 

hade egen erfarenhet av. 

Jims reaktion, då han vaknar och finner sin hatt upphängd i ett träd istället för på sitt huvud, är 

att börja berätta historier om hur han blivit förhäxad och riden av häxor – till en början ”över hela 

delstaten” men senare, då historien berättats ett flertal gånger, ”över hela världen”.
22 

Femcentaren 

förvandlas i Jims framställning av händelsen till en talisman som kan bota sjukdomar och framkalla 

häxor: ”Det kom negrer från hela trakten och gav Jim allt de hade bara för att få titta på den där 

femcentaren, men de vågade inte röra vid den därför att djävulen hade haft den i sina händer.”
23

 

Wooddard och MacCann skriver att ”Jim and the other slaves have the superstition-steeped minds 

that give the whole scene a minstrel flavour, a quality that cannot be explained away by concluding 

that Jim has been successfully hustling the other blacks”.
24

 Enligt deras läsning innebär 

framställningen av Jim genom resten av romanen att episoden med hatten och femcentaren inte kan 

avfärdas som ett medvetet bedrägeri från Jims sida, utan måste ses som ett utslag av vidskeplighet. 

Styckets humoristiska effekter kan alltså kopplas till minstrel-traditionen och den stereotypa 

beskrivningen av svarta som komiska och vidskepliga. Att trots denna analys använda sig av 

                                                 
19

 Twain (Sandgren) 1957, s. 12. 
20

 Fredrick Woodard; Donnarae MacCann, ”Minstrel Shackles and Nineteenth-Century 'Liberality' in Huckleberry 

Finn”, i ”James S. Leonard, Thomas A. Tenney & Thadious M. Davis (red.), Satire or Evasion: Black Perspectives 

on Huckleberry Finn, London 1992, s. 145. 
21

  T. J. Anderson; Lois Fields Anderson, ”Images of Blacks in Instrumental Music and Song”, i Jessie Carne Smith 

(red.), Images of Blacks in American Culture: A Reference Guide to Information Sources, New York mfl. 1988, s. 

123. Ur denna och närliggande diskurser kommer även begreppen ”blackface” och ”pickaninny”, som alltså 

åberopats i den svenska debatten om rasism i barnkultur. 
22

 Twain (Sandgren) 1957, s. 14. 
23

  Ibid., s. 15. 
24

 Woodard; MacCann 1992, s. 145. 
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episoden i enkätundersökningen i stort sett isolerat från den övriga berättelsen, behöver inte 

nödvändigtvis innebära något problem. Tvärtom kan läsarens reaktion på Jims agerande säga något 

om inställningen till den här typen av stereotypa beskrivningar. Betraktar man Jim som ett passivt 

offer för vidskeplighet eller ser man honom som en aktiv agent som förstår att dra nytta av andras 

vidskeplighet? 

Det andra utdraget som ligger till grund för enkätundersökningen är hämtat ur romanens 

sextonde kapitel. Huck och Jim driver nedför Missisippifloden, på väg mot staden Cairo och Jims 

frihet, något som börjar gnaga på Hucks samvete som givetvis är starkt färgat av hans uppväxt i en 

av Amerikas slavstater. Huck inser att det är han som är orsak till Jims förestående frihet, vilket i 

hans interna monolog i princip likställs med stöld. När Jim samtidigt börjar tala om att befria sin 

familj, antingen genom att friköpa dem eller genom att låta en abolitionist stjäla tillbaka dem 

bestämmer sig Huck för att göra vad han anser vara det rätta och ange Jim: ”Här kommer nu den 

här negern, som jag så gott som hjälpt att rymma, och säger att han tänkte stjäla tillbaka sina barn – 

barn som tillhörde en karl som jag inte alls kände och som aldrig gjort mig något illa.”
25

 Huck ger 

sig av mot stranden för att berätta för någon om vad som har hänt, samtidigt som Jim ropar efter 

honom att han ”är den bästa vän Jim någonsin haft [och] den enda vän som gamle Jim har nu”.
26

 

Detta får sedermera Huck att ändra sig i sin föresats, men det utdrag som återges i enkäten slutar 

med Jims ord. 

Eftersom enkätutdraget slutar innan läsaren meddelas Hucks ändrade planer innebär detta 

urval en väsentlig betydelseskillnad mot den ursprungliga romantexten, i och med att Hucks 

handlingar (möjligen) framställs i mer negativt ljus än vad som hade varit fallet om romanen hade 

lästs i sin helhet. Det senare vore dock av praktiska skäl omöjligt i en undersökning av denna 

omfattning, samtidigt som den ökade ambivalens som uppstår i stycket faktiskt kan utnyttjas i 

undersökningen. Detta är dock ytterligare ett starkt vägande skäl att bortse från eventuellt 

ursprungliga intentioner i romanen. 

Den korta episod som utgör enkätens andra utdrag fokuserar Huck själv, och hans roll som 

romanens protagonist och berättare. Bernard W. Bell skriver i ”Twain's 'Nigger' Jim”: The Tragic 

Face behind the Minstrel Mask” ur Satire or Evasion: 

As a naïve, unreliable narrator, Huck is unaware of the moral courage he demonstrates in his relationship 

with Jim, and, unlike the author and the modern reader, condemns himself for his inability to conform 
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fully to the norms of the widow Douglas and Tom Sawyer, the representatives of conventional antebellum 

life along the Mississippi.
27 

Mycket av den ambivalens i förhållande till svarta som präglar såväl dessa två utdrag som stora 

delar av romanen i övrigt är sprungen just ur Hucks naivitet och hans därav beroende opålitlighet 

som berättare. Många läsare kan säkerligen förstå detta, och Hucks naivitet kan givetvis på goda 

grunder betraktas som en central intention, kopplad till romanens satiriska aspekter. Så anför 

exempelvis Wayne C. Booth i The Rhetoric of Fiction (1961) Huck som ett exempel på en opålitlig 

berättare, och skriver att Huck ”claims to be naturally wicked while the author silently praises his 

virtues behind his back”.
28

 Enligt en sådan läsning blir förhållandet mellan berättare och implicita 

författarintentioner centralt för tolkningen av textens satir. 

Frågan är dock hur unga, ofta oerfarna läsare hanterar ett sådant berättartekniskt grepp? 

Förstår man skillnaden mellan berättare och författare och betraktar man Huck och hans värderingar 

som opålitliga i sin naivitet? Om vi dessutom skalar bort stora delar av styckets kontext, hur 

reagerar läsaren i så fall på Hucks betydande samvetskval över en handling som många idag skulle 

betrakta som god eller rentav hjältemodig? Detta andra stycke innehåller enbart två användningar 

av ordet ”neger” men kan alltså ändå användas för att få svar på de frågor som denna uppsats ställer. 

Exempelvis figurerar ordspråket ”ge en neger en tum och han kommer att ta en aln”, som i det här 

sammanhanget kan anses som ett av de mer belastande exemplen på sådan användning.
29

 

Beslutet att använda två versioner av Twains text sker mot bakgrund av de ovan beskrivna 

diskussionerna om The Adventures of Huckleberry Finn och Ture Sventon i Paris. Genom detta 

förfaringssätt vill jag så att säga simulera en svensk översättning av NewSouth Books amerikanska 

utgåva, för att pröva Alan Gribbens metod i en kontrollerad miljö. Har dessa ändringar några 

effekter på enkätsvaren, eller läser båda grupperna texten på ungefär samma sätt? Vidare bör man 

fråga sig om eventuella effekter faktiskt är de ursprungligen avsedda, eller om det går att urskilja 

andra typer av reaktioner. Själva enkätens utformning, liksom dess deltagare, kommer att diskuteras 

i anslutning till uppsatsens analyskapitel. I det följande kommer jag ge en kort och mycket 

översiktlig beskrivning av den empiriska läsarforskningen, samt av några verk inom detta område 

som är av direkt betydelse för min egen undersökning. 

                                                 
27
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Perspektiv på läsning och empirisk läsforskning 

Studier av läsning och läspraktiker med empirisk grund är givetvis ingenting nytt i sig. Fältet 

spänner över olika perspektiv och discipliner och innehåller ett flertal varierande definitioner av vad 

läsning är och vad det egentligen är som bör undersökas. I Läsning, läsvanor och 

läsundersökningar (2012) ger Ulf Fredriksson och Karin Taube en bild av ett fält som vuxit fram ur 

tidiga psykologiska studier för att sedan spridas till närliggande discipliner som pedagogik och 

språkvetenskap. Dessutom, skriver författarna, finns ett stort intresse för läsning inom 

medicinvetenskapen, och då framför allt inom neurologi och neuropsykologi (sådana studier rör 

bland annat läs- och skrivsvårigheter). Ett annat område som pekas ut av Fredriksson och Taube är 

sociologiska och etnografiska studier av läsning.
30

 

I praktiken kan man alltså säga att den bild Fredriksson och Taube målar upp är en bild av tre, 

eller möjligen fyra huvudfält (om man räknar språkvetenskapen som ett eget) inom läsforskningen. 

Intressant i sammanhanget är att litteraturvetenskapen inte alls nämns i deras framställning. Med 

stor sannolikhet har detta att göra med det perspektiv som anläggs i boken. Fredriksson och Taube 

utgår i mångt och mycket från en bred definition av läsning, och bygger sin framställning på data 

från breda läsundersökningar som PIRLS och PISA.
31

 PIRLS och PISA är undersökningar som 

genomförs i mycket breda, internationella sammanhang, och som därför använder sig av breda 

definitioner av läsning som fokuserar läskompetens och läsförståelse snarare än den individuella 

läsarens tolkning av litterära texter. Således berör dessa undersökningar läsfärdighet och ren 

läsförståelse snarare än läsarreaktioner och litterär tolkning. Även om tolkning, värdering och 

reflektion till viss del ingår i såväl PIRLS som PISA, utgör dessa aspekter av läsning inte 

undersökningarnas huvudområde.
32

 

Fredriksson och Taube framför inte någon generell kritik mot stora läsarundersökningar och 

detta är inte heller deras syfte. En forskare som däremot framför sådan kritik är Örjan Torell, som i 

Hur gör man en litteraturläsare: Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland 

ställer sina och sina medarbetares gemensamma undersökningsstrategier mot PISAs. Torell, som 

tillsammans med Monica von Bonsdorff, Stig Bäckman och Olga Gontjarova undersöker 

litteraturundervisningen i tre länder utifrån begreppet ”litterär kompetens”, menar att PISA-

undersökningens (PISA 2000) kvantitativa metod inte utgjorde en framkomlig väg i deras fall. Detta 

beror givetvis på att Torells och hans medarbetares syfte skiljer sig från PISAs syften, men han 

pekar samtidigt på vissa grundläggande problem med den kvantitativa metoden. De problem Torell 

                                                 
30
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lyfter fram rör, i linje med den undersökning som presenteras i boken, främst internationella 

skillnader i hur den eftersträvade litterära kompetensen ser ut i olika undervisningssystem. 

Exempelvis, menar han, är de flervalsfrågor som PISA-undersökningen bygger på inte anpassade 

till den ryska skolpedagogiken där ”sammanhang och perspektiv” och ”ett reflekterande 

förhållningssätt” genomgående premieras framför ren informationsinhämtning.
33

 Flervalsfrågor, så 

som de används i PISA-undersökningen, är helt enkelt ett alltför trubbigt verktyg för att göra de 

ryska elevernas litterära kompetens rättvisa. 

Sådana invändningar bör ses i relation till den aktuella undersökningen, och Torell vill inte 

heller formulera något ”entydigt ställningstagande”.
34

 Samtidigt är kritiken giltig och pekar på ett 

viktigt problem i utformningen av empiriska läsarundersökningar. Flervalsfrågor som 

undersökningsverktyg kan visserligen generera tydliga och jämförbara resultat, men är samtidigt 

problematiska dels då de riskerar att styra resultaten något (i och med att de tillhandahåller färdiga 

svar) och dels eftersom de, som Torell påpekar, kan utgöra ett alltför trubbigt verktyg. I denna 

undersökning har jag trots dessa invändningar valt att använda mig av en i grunden kvantitativ 

metod med färdiga svarsalternativ, vilket fyller ett antal praktiska syften. Enkätsvaren blir lättare att 

behandla och jämförbarheten mellan de båda enkätversionerna blir större. Dessutom ökar 

svarsfrekvensen rimligtvis om undersökningsdeltagarna slipper formulera sina svar själva. För att 

minimera effekten av de problem Örjan Torell tar upp (som givetvis är betydligt större i en 

internationell undersökning av PISAs mått än i min till sitt omfång synnerligen begränsade 

undersökning, men som ändå bör bemötas) har jag också lämnat gott om utrymme för kommentarer 

och efter bästa förmåga uppmanat deltagarna att utnyttja detta utrymme. Dessutom handlar enkätens 

frågor alltså om upplevelser av snarare än förståelse av litterär text, vilket innebär att det inte finns 

några korrekta eller felaktiga svar. Min enkät är följaktligen inte alls lika känslig för eventuella 

missförstånd som Torells och hans medarbetares. Därmed bör den metod jag har valt inte kunna 

anses problematisk i detta avseende, även om det ligger i sakens natur att metoden alltid kan – och 

inom rimliga gränser bör – ifrågasättas. 

Ett annat exempel på empirisk läsarforskning med litteraturvetenskaplig inriktning, som 

dessutom har direkta kontaktytor med denna undersökning, är Annette Årheims När realismen blir 

orealistisk: Litteraturens ”sanna historier” och unga läsares tolkningsstrategier (2007). Årheims 

doktorsavhandling har ett utpräglat didaktiskt perspektiv och undersöker, med utgångspunkt i en 

empirisk studie utförd i en gymnasieklass, unga läsares reception av samtida skönlitterära 
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berättelser med sanningsanspråk, sammanfattade under begreppet ”faktionslitteratur”. Läsarnas 

upplevelser av sådan av litteratur ställs i relation till upplevelser av äldre litteratur inom den 

realistiska traditionen, representerad av Émile Zolas Thérèse Raquin (1867). Årheim utgår från ett 

mediehistoriskt och intermedialt perspektiv och konstaterar att dagens uppfattning av verklighet, 

influerad av moderna bildmedier, innebär att ”realismen blir orealistisk” i unga läsares 

litteraturuppfattning.
35

 

Ett annat av Årheims konstateranden, som har mer direkt inverkan på föreliggande 

undersökning, är att ”samtidens faktionslitteratur har utpräglade fördomsreproducerande egenskaper 

då receptionen får förbli privatiserad och tyst”.
36

 När realismen blir orealistisk är tätt 

sammankopplad med Årheims licentiatavhandling, Medier och identitet i gymnasisters 

mångkulturella vardag (2005), och de båda avhandlingarna bygger i princip på samma empiriska 

material. I doktorsavhandlingen skriver Årheim att ”ett resultat i min licentiatavhandling som inte 

där fanns utrymme att utveckla var att de oerfarna läsarna i studien väljer medietexter, litteraturen 

inräknad, som bekräftar de fördomar man redan bär på när läsningen påbörjas”.
37

 Årheim menar 

alltså, med stöd i intervjuer, att läsning av litterära och andra texter som i någon mening betraktas 

som sanna riskerar att användas av läsaren som stöd för redan befintliga åsikter. Detta tycks gälla så 

i såväl urvals- som tolkningsfasen. Ett exempel som Årheim anför är en informant som upplever 

invandring och mångkultur som ett problem och ”söker 'fakta' kring den muslimske mannens 'natur' 

i såväl Liza Marklunds 'dokumentära roman' Gömda, som främlingsfientliga hemsidor på nätet”.
38

 

The Adventures of Huckleberry Finn bör givetvis inte betraktas som en dokumentär roman. 

Den hör dock i högsta grad till en realistisk tradition, och gör anspråk på att läsas som en skildring 

av den amerikanska södern, starkt förankrad i verkliga förhållanden (ett exempel på sådan 

förankring är den förklaring av textens olika dialekter och sociolekter författaren tillhandahåller i 

början av romanen).
39

 Även om Twains roman alltså snarare kan hänföras till den realism Årheim 

menar har blivit orealistisk är hennes resultat i detta avseende relevanta även för min undersökning, 

då de gäller etablerande och bekräftande av fördomar. Kopplingen mellan fördomar och 

verklighetsanknytning är rimligtvis intressant även här, även om åldern på den verklighet Twain 

porträtterar komplicerar jämförelsen. Svårare att jämföra är kanske Årheims konstaterande att unga 
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läsare tenderar att välja texter som passar deras redan existerande världsbild, då sådana perspektiv 

ligger utanför denna uppsats tillämpningsområde. 

Ett mer teoretiskt perspektiv på läsarreaktioner tillhandahålls av Torsten Pettersson i kapitlet 

”Kampen mot avsmak och leda: läsarstrategier inför apart verklighetsförståelse” ur Dolda 

Principer: Kultur- och Litteraturteoretiska studier. I detta kapitel diskuterar Pettersson möjliga 

läsarstrategier inför en text som innehåller vad han kallar ”apart verklighetsförståelse” som erbjuder 

sina läsare ”en roll som implicit läsare, som de inte vill ikläda sig”.
40

 Kopplingen till denna 

undersökning är givetvis tydlig då de förlegade värderingar som här utgör själva 

grundförutsättningen lätt kan beskrivas inom begreppet ”apart verklighetsförståelse”. Pettersson 

beskriver sex möjliga strategier: ett kategoriskt utdömande av hela det verk som inte är kompatibelt 

med läsarens egen verklighetsförståelse; ett åsidosättande av det aktuella verkets 

verklighetsförståelse; en ”enbart verkimmanent tillämpning av textens verklighetsförståelse; en 

historisk kontextualisering av texten och dess beskrivning av verkligheten; medvetna omtolkningar; 

samt en mer kritiskt ifrågasättande hållning.
41

 Jag återkommer till den här typen av strategier senare 

i undersökningen. 

Pettersson menar att dessa strategier även influerar mer inflytelserika deltagare i den allmänna 

diskussionen om skönlitteratur, såsom litteraturvetare, kritiker och lärare, och att sådana instanser 

även har en aktiv del i att lära ut och anbefalla lämpliga hållningar inför enskilda verk. Därmed 

riskerar de att bidra till vad Pettersson liknar vid ett slags åsiktsdisciplinering, vars yttersta syfte är 

att skydda moderna värderingar från den relativism som hotar vid insikten om att dessa inte är 

eviga. Det är lätt att betrakta NewSouth Books och Alan Gribbens reviderade utgåva av Twains 

roman som en del i en sådan åsiktsdisciplinering, där en apart verklighetsförståelse i ett äldre verk 

ifrågasätts och handgripligen revideras. Frågan är dock om detta är en gångbar och etiskt försvarbar 

strategi, eller om man istället bör koncentrera sig på att diskutera och lära ut metoder för att på ett 

kritiskt sätt läsa och förhålla sig till den ursprungliga texten.
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Undersökningens genomförande 

Det empiriska materialet till denna uppsats består alltså av en tvådelad enkätundersökning utförd 

dels vid en gymnasieskola i Uppsala och dels i samband med en föreläsning i retorik B för studenter 

på Kandidatprogramet i retorisk och litterär kommunikation vid Uppsala universitet. Texturvalet, de 

redigeringar som gjorts i texten och undersökningens grundläggande förutsättningar har beskrivits 

och diskuterats ovan, och i det följande kommer jag beskriva enkätens utformning, samt 

undersökningens deltagare, mer i detalj. 

Enkäten 

Enkäten är uppdelad i tre avdelningar och delades ut hophäftad med de båda utdragen ur Twains 

text.
42 

De båda textversionerna fördelades alltså slumpvis vid båda undersökningstillfällena i syfte 

att uppnå en jämn fördelning gällande läsare av de båda versionerna. Såväl den redigerade 

versionen (hädanefter s-versionen) som den oredigerade versionen (hädanefter n-versionen) lästes 

alltså av deltagare ur båda urvalsgrupperna. Respondenterna uppmanades att först läsa texten och 

därefter svara på frågorna (även om de inte på något sätt förbjöds att gå tillbaka till texten). Den 

första avdelningen består av 13 frågor om läsningen av Twains text. Vissa av dessa frågor är mycket 

allmänt hållna och vissa av dem anknyter mer explicit till undersökningens syfte (även om 

respondenterna givetvis inte på förhand informerats om vad detta syfte är).
43

 Förutom den första 

och den sista frågan, som båda är av typen fria reflektioner och kommentarer, rör det sig alltså i 

första hand om flervalsfrågor där respondenterna uppmanas att markera sina åsikter och reaktioner 

på något i texten eller på ett påstående om något i texten på en skala mellan två poler. Till samtliga 

frågor har utrymme för egna kommentarer lämnats, vilket också utnyttjats av en stor del av 

undersökningens deltagare, i ett flertal fall i glädjande stor utsträckning. 

Undersökningens andra avdelning består av frågor om deltagarnas läsvanor. Antalet frågor är 

här betydligt mindre; undersökningens främsta fokus är givetvis reaktionerna på Twains text. Det 

rör sig dels om specifika frågor om hur ofta man läser skönlitteratur och om vilken typ av litteratur 

man oftast läser, dels om respondenternas syn på skönlitterär läsning och om deras syn på sig själv 

som läsare. Den tredje och avslutande delen rör rena personuppgifter, så som kön ålder, geografiskt 

ursprung och utbildning. Frågan om geografiskt ursprung kan på många sätt betraktas som 

problematisk, och etnicitet kan lätt ses som en tveksam kategori. Samtidigt är kännedom om sådana 

förhållanden mycket relevant i en undersökning där etnicitet i sig faktiskt spelar stor roll, med tanke 

på de olika livserfarenheter som olika bakgrund medför. I denna avdelning ställs också frågan om 
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huruvida respondenten tidigare har läst Huckleberry Finns äventyr, eller något annat verk av Mark 

Twain. Detta är den enda del av enkäten som på något sätt skiljer sig mellan de båda 

enkättillfällena. Det är helt enkelt inte relevant att fråga gymnasieelever om erfarenhet av högre 

utbildning, varför sådana frågor utgår i den enkät som användes i gymnasieklassen. I övrigt är 

frågorna identiska, och den enda skillnaden mellan de båda versionerna är de ovan diskuterade 

redigeringarna i själva texten. 

Respondenterna 

Båda undersökningarna ägde rum i mars 2013. Totalt deltog 49 personer i dessa undersökningar, 22 

kvinnor och 26 män. En deltagare valde att inte uppge sitt kön. En relativt liten del av 

respondenterna har utländsk bakgrund. Sammanlagt rör det sig om 10 respondenter varav 5 har 

föräldrar från länder utanför Europa. Endast en respondent är själv född utomlands (dock inom 

Europa). Denna låga andel innebär givetvis att frågor som rör respondenterna geografiska ursprung 

behandlas med stor försiktighet i denna undersökning, och grupperna behandlas i denna 

undersökning i första hand som homogena i detta avseende. Deltagarna är fördelade något ojämnt 

över de båda undersökningstillfällena. Ur universitetsgruppen deltog 16 studenter och i 

gymnasieklassen 33 elever (i gymnasieklassen kan två av enkätsvaren anses så pass oseriöst ifyllda 

att jag har blivit tvungen att plocka bort dem från urvalet, vilket innebär att 31 stycken enkätsvar har 

analyserats i denna grupp). En bidragande orsak till att fördelningen blev något ojämn är med stor 

sannolikhet att gymnasieklassen svarade på enkäten under ordinarie lektionstid medan 

universitetsgruppen gjorde detsamma efter en avslutad föreläsning. Båda grupperna informerades 

om att deltagande var frivilligt, men i gymnasieklassen fanns det andra uppgifter för de elever som 

av någon anledning inte vill delta. Universitetsstudenterna hade alltså inte samma incitament till att 

stanna kvar. 

Den slumpmässiga utdelningen av de båda versionerna resulterade i två grupper med praktiskt 

taget jämn fördelning gällande kön och ursprung. Sammanlagt 22 respondenter läste s-versionen, 

varav 11 män och 11 kvinnor. 4 av dessa respondenter hade utländsk bakgrund, varav 2 

utomeuropeisk. N-versionen lästes av sammanlagt 25 respondenter, varav 11 kvinnor, 13 män samt 

en respondent som alltså valt att inte uppge kön. Av dessa har 6 respondenter uppgett utländsk 

bakgrund, 3 av dessa utomeuropeisk. Att s-versionens läsare är något färre förklaras av att båda de 

bortplockade enkäterna tillhör denna grupp. Ett litet antal respondenter uppger också att de tidigare 

har läst Huckleberry Finns äventyr. Det rör sig om sammanlagt 10 respondenter (5 i varje grupp) 

och av dessa uppger 3 stycken att det var länge sedan och att de inte minns särskilt mycket av 

läsningen (och hur mycket de övriga minns av romanen är omöjligt att säga).  
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Gymnasieeleverna går alla första året på Naturvetenskapliga programmet och är till absolut 

största delen födda 1996. Det rör sig alltså om elever på ett studieförberedande program som kanske 

kan förväntas ha en viss grad av läsvana. Samtidigt befinner de sig fortfarande i början av sin 

gymnasieutbildning och har inte nödvändigtvis tillägnat sig den litterära kompetens man kan 

förvänta sig hos elever som kommit längre i sin utbildning. Dessutom innebär den läs-, och för den 

delen skrivvana, som ändå finns på denna nivå att eleverna har möjlighet att uttrycka sina tankar 

och åsikter om en litterär text på ett sätt som yngre läsare kanske inte har förmår. Som exempel på 

relativt unga och oerfarna läsare fungerar alltså dessa gymnasieelever utmärkt, samtidigt som de har 

uppnått en ålder och en färdighetsnivå där de kan uttrycka tankar om litterär text i verbal form 

(något som också har visat sig få effekter på analysens utformning). I universitetsgruppen råder av 

naturliga skäl betydligt större åldersvariation. Födelseåren spänner från 1982 till 1994, men 

tyngdpunkten ligger i spannets senare del och medianåldern är 22 år (de flesta är alltså födda 1991). 

På grund av att endast 16 av studenterna valde att svara på enkäten har jag valt att behålla även 

äldre studenter i mitt urval. Detta är något som beaktats i analysarbetet även om grupperna även i 

detta avseende i första hand behandlas som homogena. 

Vid båda undersökningstillfällena har enkäten av praktiska skäl genomförts i klassrumsmiljö. 

Ingen uttalad tidsgräns har funnits (bortsett från gymnasieklassens ordinarie lektionstid, men ingen 

av respondenterna hade behov av att överskrida denna) och deltagarna fick i båda fallen lämna 

lokalen när de var färdiga. Hur sådana faktorer eventuellt inverkar på resultat kan givetvis 

diskuteras. Läser man texter annorlunda i ett klassrum eller en föreläsningssal jämfört med i en 

soffa i hemmet? Jag kan tyvärr bara konstatera att möjligheterna att få tillräckligt många 

respondenter till en enkät som fylls i hemmet med stor sannolikhet inte är lika goda som till en 

undersökning som genomförs på detta sätt. Praktiska ställningstaganden och yttre förutsättningar 

riskerar alltid att påverka resultat på ett eller annat sätt – detta är oundvikligt i varje empirisk 

undersökning – men en medvetenhet om detta borgar förhoppningsvis för att effekterna av sådana 

problem kan minimeras. Samtidigt har alla respondenter alltså fyllt i enkäten under kontrollerat 

likartade förhållanden, vilket innebär att jämförbarheten i detta avseende är betydligt större än vid 

en undersökning som genomförs på annat sätt. 

När jag i det följande talar om två grupper av respondenter åsyftar jag genomgående vilken av 

textversionerna som lästs snarare än vid vilket tillfälle den enskilda respondenten deltog i 

undersökningen. I en mer omfattande undersökning kunde en jämförelse mellan de unga 

gymnasieeleverna och de något äldre universitetsstudenterna kunnat ge mycket intressanta resultat, 

men här kommer gymnasieelever och universitetsstudenter att analyseras tillsammans. Dessutom 

har alltså såväl universitetsstudenter som gymnasieelever i stor utsträckning lämnat kommentarer 
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och motiveringar till sina svar. I analysen har jag därför kompletterat den rent kvantitativa 

information som finns att hämta i enkätsvaren med en omfattande kvalitativ analys av 

respondenternas kommentarer. Sådana kommentarer återges som de står, utan språkliga 

korrigeringar. 

Undersökningens resultat 

Enkäten, så som den är utformad, syftar alltså till att komma åt läsarnas reaktioner på och tankar om 

texten utan att styra dessa tankar och reaktioner alltför mycket. Samtidigt är det praktiskt omöjligt 

att helt undvika all form av styrning. Undersökningens syfte utgör en stor del i konceptionen av 

frågorna och denna konception är därför på många sätt att betrakta som en känslig balansgång 

mellan styrning och objektivitet. Den information som eftersöks är på många sätt mycket specifik, 

varför även enkätfrågorna i många fall måste vara specifika. Frågorna är alltså utformade för att 

tillhandahålla ett slags begränsad styrning, mot ett visst område, utan alltför stor inverkan på svaren 

inom detta område. 

För att komma åt respondenternas tankar och reaktioner har jag i en del av frågorna valt att 

fokusera vad man kan kalla estetiska faktorer, som exempelvis språk, grad av realism och aktualitet. 

I andra frågor ligger fokus på moraliska ställningstaganden, såväl internt i texten som externt hos 

läsaren. De faktorer som jag har valt att benämna som estetiska rör läsarnas reaktioner i förhållande 

till själva texten som litterär artefakt (det vill säga till språk och i mer allmänt hållna omdömen), 

snarare än i förhållande till dess moraliskt färgade innehåll (det vill säga till romanpersonernas 

handlingar och resonemang). Andra faktorer som är av intresse, i synnerhet när det handlar om 

kritiskt i relation till okritiskt tillägnande av skönlitteratur, är läsarens förmåga att upprätta en kritisk 

distans till texten, och till dess kontext. I något fall har jag även valt att ställa frågor som explicit 

berör ämnet rasism. Det finns, som vi ska se, inga vattentäta skott mellan dessa aspekter, och de 

påverkar givetvis varandra, men jag tror att en stipulativ uppdelning i dessa kategorier kan medföra 

en tydligare och mer stringent analys. I denna avdelning kommer dessa olika aspekter av 

enkätsvaren att diskuteras. Resultaten av denna inledande analys kommer senare att kopplas till 

uppsatsens frågeställningar i en mer allmän diskussion. Jag kommer först att redogöra för resultaten 

gällande enkätsvarens mer estetiskt inriktade frågor, innan jag går in på de frågor som rör moraliskt 

förhållningssätt och distans till texten.  

Estetiska aspekter av enkätsvaren 

Estetiska omdömen om en litterär text är givetvis svåra att mäta, kvantifiera och jämföra. Den 

enskilda läsarens omdöme har inte nödvändigtvis samma referenspunkter som andra läsares. 
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Samtidigt torde just estetiska omdömen – i kombination med andra typer av reaktioner – i det här 

fallet vara ett möjligt sätt att undersöka respondenternas reaktioner på exempelvis användandet av 

ordet ”neger” i Huckleberry Finn eller den bild av färgade som romanen förmedlar. En negativ 

reaktion på sådana faktorer leder sannolikt till att även det allmänna omdömet om texten påverkas. 

När det gäller reaktioner på rena ordval (såsom ”neger” eller ”slav”) ligger naturligtvis estetiska 

omdömen om textens språk nära till hands. 

Det allmänna intrycket av texten verkar vara övervägande positivt. Som svar på fråga A3 – 

Hur är dina känslor inför texten som helhet (båda utdragen tillsammans)? – beskriver ingen av 

deltagarna sina känslor inför texten som ”i huvudsak negativa” och svaren hamnar överlag nära 

mitten, med viss övervikt åt den positiva polen. 

 

 

 

Värt att notera är att i den grupp som läste n-versionen – alltså med Twains kontroversiella ordval 

intakt – är hela 20 procent ”i huvudsak positiva” medan motsvarande siffra i den grupp som läste s-

versionen är 5 procent. Detta något förvånande resultat kan delvis förklaras med de tidigare nämnda 

svårigheter som omgärdar estetiska omdömen, i synnerhet i kombination med en så pass allmänt 

hållen fråga. Exempelvis har en respondent satt kryss på den positiva delen av skalan samtidigt som 

han skriver: ”Att ordet neger används så pass ofta är lite störande”. Övriga verbala kommentarer 

tycks stödja en sådan tolkning, då de uppvisar stor bredd i hanteringen av frågan. Flera av de 

positiva respondenterna betraktar texten som ett intressant tidsdokument eller helt enkelt som 

spännande och/eller språkligt kompetent litteratur, i många fall helt utan att nämna varken slaveri 

eller rasfördomar. Det finns också fler fall än det ovan anförda där svaret inte helt överensstämmer 

med kommentarerna, och i vissa fall finns också en mer eller mindre tydlig tendens till att frikoppla 

textens litterära kvaliteteter (språk, spänning och så vidare) från dess värderingar.  

När mer specifika omdömen om textens estetiska kvaliteter efterfrågas (Hur upplever du 

annars texten som helhet?) följer svaren liknande linjer. Texten anses intressant och 

verklighetstrogen vilket givetvis passar in i betraktandet av den som ett tidsdokument. Samtidigt 

indikerar enkätsvaren att texten också anses vara i någon mening föråldrad. 
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I ett flertal kommentarer figurerar dock en annan hållning till textens grad av aktualitet. I dessa 

kommentarer finns en tydlig koppling till läsarens egen samtid och jämförelsen mellan 

artonhundratalets slaveri och likartade orättvisor i dagens samhälle tycks naturlig i dessa 

kommentarer. En av studenterna menar exempelvis att texten ”är föråldrad men dock aktuell i ett 

historiskt perspektiv” och att den ger ”en anblick och något att jämföra med när man diskuterar 

sociala och etnicitetsskillnader”. Ytterligare någon talar om ”strukturell rasism”. En annan typ av 

kommentarer drar paralleller direkt till dagens orättvisor, helt utan att nämna slaveriet. 

Störst skillnad mellan enkätens båda versionerna blir det på skalan mellan komisk och 

tragisk/sorglig. Spridningen är betydligt mindre i s-versionen. Denna version verkar å ena sidan 

anses som tragisk i något högre grad, samtidigt som den å andra sidan av upplevs som komisk av 

fler än vad den andra versionen gör. En redigering av Twains ordval verkar alltså i detta avseende 

påverka upplevelsen av texten. Det finns en märkbar tendens till tydligare, mer extrema reaktioner i 

n-versionen än i s-versionen, där det vanligaste svaret är det neutrala. 

Bland de respondenter som har lämnat verbala kommentarer till denna fråga har en 

övervägande andel valt det neutrala alternativet, och använt kommentarutrymmet för att motivera 

denna bedömning. De som har gjort så förklarar i ett flertal fall detta med att de anser texten vara 

”tragikomisk”; att den på ett eller annat sätt kombinerar komik med tragik. Exempelvis menar en 

respondent att det första utdraget är komiskt medan det andra snarare är att betrakta som tragiskt. 

Andra menar att båda utdragen genomgående har denna karaktär, och att de upplever vissa aspekter 

som komiska medan andra upplevs som tragiska. En deltagare menar till och med att det ”känns 
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som om författaren hade för avsikt att texten skulle vara komisk och att det är utifrån vårt moderna 

synsätt den blir tragisk”. 

En viktig aspekt av läsarnas reaktioner på de båda textversionerna när det gäller själva 

ändringarna är givetvis den språkliga. I fråga A8 – Hur skulle du beskriva textens språk (avseende 

sådana saker som beskrivningar och ordval)? – har jag avsett att mer specifikt undersöka just denna 

aspekt. Det är kanske föga förvånande att det i enkätsvaren uppstår tämligen tydliga skillnader 

mellan de båda versionerna när det gäller språkets lämplighet och grad av aktualitet.  

 

 

 

I n-versionen av texten upplevs språket genomgående som mindre lämpligt (om än inte särskilt 

mycket mer olämpligt) och mer gammaldags. Något förvånande är det möjligen att språket i n-

versionen också upplevs som mindre engagerande. Medan två tredjedelar av respondenterna 

beskriver språket i s-versionen som engagerande är motsvarande andel i n-versionen bara knappt 

hälften. Trots att den enda skillnaden mellan de båda versionerna är att ordet ”neger” har bytts ut 

verkar alltså även denna aspekt av den språkliga läsupplevelsen påverkas negativt. 

De mer förväntade skillnaderna uppvisar ungefär samma grad av tydlighet. Medan cirka två 

tredjedelar anser att språket i s-versionen är i någon mån lämpligt anser knappt hälften samma sak 

om n-versionen. Runt 20 procent anser den senare olämplig eller mycket olämplig medan 

motsvarande siffra när det gäller s-versionen är sammanlagt 10 procent. Att skillnaden vad gäller 

det sistnämnda inte är större kan kanske betraktas som förvånande men kan samtidigt ha flera 

förklaringar. En möjlig sådan är att man helt enkelt fokuserar andra språkliga aspekter i sin läsning 

och i sin estetiska bedömning. En respondent har exempelvis kommenterat att ordet ”neger” 

återkommer, och att detta gör texten ”i liten utsträckning olämplig”, men samma respondent menar 

samtidigt i sitt svar på själva frågan att språket är i någon mån lämpligt. I flera av kommentarerna i 
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s-versionen talas också om den språkliga läsupplevelsen mer allmänt. Språket beskrivs som 

medryckande och lätt att förstå. Det finns anledning att tro att liknande omdömen finns även om n-

versionen, även om de kanske gömmer sig bakom okommenterade enkätsvar. 

En annan möjlig, och kanske i sammanhanget mer intressant förklaring, är att språket kan 

anses lämpligt för sin tid och för sitt sammanhang. Denna åsikt återkommer i flera av 

kommentarerna till n-versionen och kan kanske förklara varför inte fler anser språket direkt 

olämpligt, trots den frekventa användningen av ordet ”neger”. Samtidigt visar det tredje omdöme 

om språket som efterfrågats att n-versionen av texten anses betydligt mer gammaldags än s-

versionen. Hela 64 procent av deltagarna beskriver den oredigerade texten som i någon grad 

gammaldags, medan endast 32 procent tycker att den redigerade bör beskrivas på samma sätt. 

Förhållandevis få deltagare, cirka en femtedel i båda grupperna (andelen är något lägre i n-

versionen), anser att språket kan placeras på den moderna sidan av skalan. Kanske kan denna låga 

siffra tolkas som en tendens att etablera ett historiskt avstånd till texten, för att på så sätt förklara 

och förminska de problem som exempelvis ordet ”neger” innebär. De bakomliggande orsakerna till 

en sådan läsarstrategi kan givetvis variera. Det kan med lätthet tolkas som att läsaren genom att 

beskriva textens språk som gammaldags vill betona textens historiska kontext och på så sätt negera 

eller åtminstone förminska textens rasisiska potential. Samtidigt kanske man också kan argumentera 

för en tolkning där det är ett avstånd till själva rasismen som eftersöks. Genom att beskriva textens 

språk som gammaldags och på så sätt markera ett avstånd till texten vill man i så fall visa att man 

själv inte kan identifiera sig med de värderingar som uttrycks i dess språk. Med tanke på att ett 

flertal av kommentarerna till n-versionen i detta sammanhang betonar att språket är lämpligt för sitt 

sammanhang eller sin tid kanske man kan argumentera för den första tolkningen (men samtidigt är 

denna fråga okommenterad i en relativt stor andel av enkätsvaren). 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att de mer estetiskt inriktade enkätfrågorna 

genererar såväl förväntade som mer oväntade resultat, samt att några tydliga tendenser i enkätsvaren 

kan urskiljas. Ett exempel på en förväntad tendens är att n-versionen genererar tydligare reaktioner 

hos läsaren än s-versionen. En mer oväntad tendens är att en stor del av undersökningsdeltagarna 

uttrycker positiva känslor inför texten, och detta i större utsträckning i n-versionen trots det 

kontroversiella språkbruket. En trolig förklaring till detta är alltså att texten av många betraktas som 

ett tidsdokument, samtidigt som litterära kvaliteter i flera fall betonas framför moraliskt och 

demokratiskt mer problematiska aspekter. Således kan undersökningens deltagare sägas aktivera 

åtminstone två av de tolkningsstrategier Torsten Pettersson beskriver i ”Kampen mot avsmak och 

leda”. Man hanterar texten antingen genom att åsidosätta textens problematiska aspekter till förmån 

för mer värdeneutrala omdömen, eller genom att genomföra en medveten historisk 
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kontextualisering.
44

 Det finns en benägenhet att etablera ett avstånd till texten och till de 

värderingar som döljer sig i dess språkliga och allmänestetiska aspekter. Sådan avståndsetablering 

kan sägas vara viktig för läsningen av äldre texters förlegade värderingar, något som kommer att 

återkomma i den fortsatta analysen, där jag närmast kommer att behandla undersökningens mer 

moraliskt inriktade frågor. 

Moraliska aspekter av enkätsvaren 

I syfte att undersöka enkätsvarens moraliska aspekter ställs frågor som rör respondenternas 

reaktioner på romanpersonernas agerande samt på i texten beskrivna händelser. Vidare innehåller 

enkäten ett antal frågor som rör respondenternas egna etiska och moraliska värderingar i förhållande 

till de värderingar som återfinns i texten på ett mer allmänt plan. Syftet med detta är naturligtvis att 

undersöka den allmänna inställningen till såväl textens moral som helhet som till mer specifika 

händelser (som den där Jim, möjligen oavsiktligt, luras att tro att han blivit förhäxad). Accepterar 

läsaren texten som den är eller reagerar man på moraliska undertoner som inte passar i de egna 

värderingarna? Och vilka strategier används i så fall för att hantera detta? Vidare är givetvis 

eventuella skillnader mellan enkätens båda versioner återigen viktiga. Reagerar man annorlunda på 

textens etiska och moraliska implikationer beroende på vilket ord som används för att referera till 

färgade romanpersoner? 

Ett par av enkätens frågor tar ett bredare moraliskt grepp på texten. I fråga A9 ombeds 

respondenterna att svara på frågan Tycker du att texten som helhet passar in i din uppfattning om 

hur man bör bete sig?  

 

 

 

Sammanlagt cirka 15 procent av respondenterna i båda grupperna anser att texten i någon 

utsträckning passar in i deras uppfattning om hur man bör bete sig. Lite drygt 40 procent i 

respektive grupp anser att den inte helt eller inte alls gör det medan lika många är neutrala. Vissa 

reaktioner mot textens moraliska implikationer verkar alltså uppstå hos undersökningsdeltagarna. 

Samtidigt verkar dessa reaktioner ske på ett antal olika grunder. Svaren på denna fråga motiveras i 
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de olika enkätsvaren med ett relativt stort antal olika iakttagelser och moraliska värdeomdömen som 

i många fall fokuserar vitt skilda aspekter av textens innehåll. 

I en del av kommentarerna betonas de brott mot lagar och regler som sker i romanutdragen. 

En respondent menar att det helt enkelt är dåligt att rymma, medan en annan lite mer tveksamt 

skriver att det inte är bra att bryta mot regler ”fast det är för ett gott ändamål”. Andra menar att 

sådana regelbrott är acceptabla och att ”det är motivet som är viktigast”. Ytterligare en strategi är att 

bedöma textens skeenden enligt moderna värderingar. En respondent menar exempelvis att Huck 

”på sin tid […] gjorde rätt när han beslutade att överlämna Jim” men betonar starkt att detta i 

dagens samhälle inte vore rätt. Ytterligare någon menar att Huck ”i sitt sammanhang måste […] 

ställa sig frågan om han är beredd att straffas för det han gjort”. En tredje skriver – mer allmänt – 

att: ”Tiderna har förändrats och beteenden på denna tid var annorlunda. Jag får t.ex. vara ute på 

kvällarna och sova hos folk m.m.” Här är det alltså uppenbart att det inte är samma regler som 

åsyftas i de olika kommentarerna. En del pekar på de samhälleliga lagar som rådde i det tidiga 

artonhundratalets Missouri, medan andra pekar på vad som snarare kan beskrivas som normer eller 

sociala regler (som att man inte bör rymma). Gemensamt är dock att dessa kommentarer hela tiden 

betonar yttre lagar och regler, även om dessa ibland ställs mot inre moraliska riktlinjer. 

Andra kommentarer till samma fråga betonar istället den inre moraliska kompassen. En 

deltagare svarar att texten inte alls passar in i hans uppfattning om hur man bör bete sig och 

kommenterar att ”en mans frihet väger mer än någon skyldighet mot Fröken Watson”. Här uttrycks 

alltså de samhälleliga reglerna snarast som en sorts moralisk skyldighet. Denna skyldighet ställs i 

hanteringen av frågan mot en annan moralisk skyldighet som i sin tur upplevs väga tyngre. De 

regler som det talades om i de ovan diskuterade kommentarerna har i praktiken tappat sin karaktär 

av regler och förvandlats till vad som närmast kan liknas vid ett slags moraliska maximer, 

oberoende av den textuella omvärldens juridiska lagar. Liknande maximer återfinns i flera andra 

kommentarer: Jim har rätt till sin frihet; man ska slutföra det man påbörjat; man ska följa sina 

värderingar (men byta ut dem om de ”inte är bra”); medmänsklighet och sympati bör gå före 

”trångsynt lojalitet”; man bör göra det som är rätt. 

En sista typ av kommentar till denna fråga (som i jämförelse med andra frågor har 

kommenterats i relativt stor utsträckning) är de som uttryckligen talar om rasism. En respondent 

som tar upp detta skriver endast att texten ”är rasistisk, men personerna verkar snälla”. Två andra 

respondenter tillhandahåller något mer elaborerade resonemang. En av dessa menar att Hucks 

beteende inte alls passar in i hennes uppfattning om hur man bör bete sig och skriver: ”Nej, inte 

som Huck beter sig eftersom han upprätthåller strukturell rasism. Men texten bör ju såklart förstås i 

sin kontext.” En annan respondent markerar samma svar och skriver att ”det är oetiskt enligt mig att 
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döma folk utifrån bildning och etnicitet […].” Dessa tre kommentarer kommer alla från n-

versionen, men åtminstone en respondent ur den andra gruppen har gjort liknande observationer. 

Han svarar att texten inte helt passar in i hans uppfattning om hur man bör bete sig och skriver 

(möjligen något skämtsamt): ”Nej, inte mot svarta, men att försöka bli fri och leta äventyr kanske”. 

Denna sista kommentar kan kanske tas som ett exempel på en av de strategier för hantering av 

upplevd rasism som också används i anslutning till textens estetiska kvaliteter, nämligen ett 

åsidosättande av dess aparta verklighetsförståelse till förmån för andra aspekter. 

Den andra frågan som tar ett bredare moraliskt grepp om texten är fråga A7 a där läsaren 

ombeds ta ställning till påståendet Jag är positiv till de attityder och åsikter som finns i texten. 

Svaren här uppvisar betydligt större skillnader mellan de båda grupperna. I s-versionen svarar 

knappt hälften att de inte eller inte alls håller med. I den andra gruppen har nästan två tredjedelar 

kryssat i ett alternativ på denna sida av skalan. Det verkar dessutom vara i skalans yttre pol som den 

stora skillnaden ligger.  

 

 

 

I n-versionen svarar hela 40 procent att de inte alls håller med om textens attityder och åsikter (detta 

är den enskilt högsta siffran för någon av de yttre polerna, sett över hela enkäten, och får därmed 

betraktas som ett mycket tydligt resultat), medan endast 14 procent är lika kategoriska i sin 

bedömning av s-versionen.
45

 I s-versionen är dessutom svarsfördelningen tämligen lik fördelningen 

i fråga A9 om beteende som diskuteras ovan. 

Respondenterna i den grupp som fick läsa s-versionen tycks alltså vara betydligt mindre 

negativa till textens attityder och åsikter än de som fick läsa n-versionen med sin frekventa 

användning av ordet ”neger”. I och med att just detta ord är den enda skillnaden mellan de båda 

texterna är det rimligt att anta att den betydande differensen i svarens fördelning främst beror på just 

denna ändring. Att skillnaderna mellan enkätversionerna gäller ”attityder och åsikter” (fråga A7 a) 

snarare än beteende (fråga A9) implicerar att det inte i första hand är upplevelsen av Hucks, Toms 

eller Jims konkreta handlingar som förändras när man redigerar texten – åtminstone inte i denna 

                                                 
45

 Denna fråga har kommenterats i betydligt mindre utsträckning än den förra. Endast en undersökningsdeltagare har 

lämnat kommentarer som rör just detta påstående. Denna deltagare är dessutom positiv till textens attityder och 

åsikter, och menar att han ”till viss del” håller med om ”den underliggande kritiken mot de rådande normerna om 

människors olika värden”. Denna respondent tycks alltså ha tolkat texten betydligt mera välvilligt än majoriteten av 

undersökningsdeltagarna, och får därför betraktas som ett undantag. 
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breda bemärkelse. Det som förändras är snarare en mer abstrakt och allmän uppfattning om de 

värderingar som texten signalerar och förmedlar. Frågan är givetvis vad detta innebär i ett större 

perspektiv när det gäller effekten av den här typen av ändringar. 

 

Analysen av dessa två frågor ger alltså vid handen att textens ”attityder och åsikter” har större effekt 

på upplevelsen av texten än romanpersonernas konkreta handlingar. Samtidigt är dessa frågor 

mycket generella till sin karaktär, och båda berör texten som helhet. Om man istället fokuserar 

enskilda händelser och handlingar kan denna insikt diskuteras vidare. Två av enkätens frågor ställer 

händelser i de enskilda utdragen i centrum och kan därmed sägas vara betydligt mer specifika än 

frågorna i föregående analys. I fråga A5 behandlas det inledande utdraget och i fråga A6 fokuseras 

det avslutande. En analys av dessa två frågor, och en jämförelse med de övriga resultaten, är 

naturligtvis intressant i sammanhanget. 

I den fråga som berör textens avslutande utdrag läggs tonvikten på Hucks inre resonemang 

där han först bestämmer sig för att paddla iland och ”tala om alltihop”.
46

 Den fråga som ställs till 

respondenterna lyder helt enkelt Har du förståelse för hur Huck resonerar i detta utdrag?. Vidare 

frågas också Tror du att Huck sedan anger Jim? samt Hade du själv angett Jim? (i dessa två frågor 

finns endast svarsalternativen ja och nej). Svaren på de två senare frågorna skiljer sig inte åt på 

något märkbart sätt mellan de båda grupperna. Endast ett fåtal respondenter har svarat att de själva 

skulle ange Jim eller att de tror att Huck kommer att göra det (andelen är marginellt högre när det 

gäller Hucks handlande). Den absoluta merparten av enkätens deltagare verkar alltså genomskåda 

Hucks resonemang och väldigt få tror att han kommer att slutföra sin föresats. 

Samtidigt som väldigt få av undersökningens deltagare tror att Huck tänker genomföra sin 

plan att ange Jim säger sig en majoritet av respondenterna i någon mån ha förståelse för Hucks 

resonemang. 

 

 

 

Denna majoritet är olika stor i de båda grupperna. I s-versionen är andelen som uttrycker någon 

grad av förståelse för Hucks tankar om Jims förestående frihet sammanlagt 59 procent. De absolut 

flesta av dessa har kryssat i det fjärde alternativet på skalan, medan endast några få har förståelse i 
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mycket stor utsträckning. I en jämförelse med n-versionen kan vi se att en betydligt större andel i 

den gruppen anger att de känner en mycket stor förståelse för Hucks resonemang. En kvantitativ 

analys av svaren på denna fråga indikerar alltså, plumpt uttryckt, att det finns en större förståelse för 

den Huck som funderar på att ange en ”neger” än för den som funderar på att ange en ”slav”. 

Ser vi till de verbala kommentarerna – samtidigt som vi håller resultatet i närmast 

ovanstående diskussion i minnet – framträder dock en något annorlunda bild. En mycket stor andel 

av de respondenter som är positiva till Hucks resonemang sätter i sina kommentarer in hans 

samvetskval i en dåtida kontext. Vissa av dessa kommentarer är tämligen enkla, som motiveringen 

”han vill inte hamna i trubbel”, medan andra är betydligt mer komplicerade. En respondent skriver 

exempelvis: ”Jag har en viss förståelse för Hucks resonemang, eftersom han 'lever' i en tid då helt 

andra samhällsförhållanden rår och han handlar fel och olagligt under den perioden.” Dessa 

kommentarer kan sägas illustrera en tydlig tendens i kommentarerna att – i likhet med 

kommentarerna till fråga A9 om beteende – fokusera Hucks juridiska situation. Den kanske 

tydligaste kommentaren av den här typen lyder: ”Han är med all sannolikhet en brottsling i lagens 

mening; han flyr ju med en annan mans egendom.” 

En nästan lika tydlig tendens, som är mer moralisk inriktad men som även den rymmer 

paralleller till fråga A9, är en tendens till fokus på handlingens konsekvens för andra individer än 

Huck och Jim (i synnerhet fröken Watson, som alltså i praktiken blivit bestulen på sin slav): ”Han 

vill inte vara elak mot Watson som tagit hand om honom. Däremot tycker jag att han gör helt fel när 

han ens tänker tanken på att göra det.” Intressant nog återfinns en liknande logik i kommentarerna 

från de fåtaliga respondenter som svarat nekande på frågan, om än i inverterad form. En sådan 

kommentar lyder: ”Nej, eftersom sanningsanspråket inte är för att hjälpa andra än slavägarna.” 

Även denna respondent bygger alltså sin motivering på handlingens konsekvenser för andra 

individer, även om det här får motsatt effekt. 

Den stora förståelse för Hucks samvetskval som finns verkar alltså i första hand bygga på en 

historisk kontextualisering av texten, en strategi som beskrivs av Pettersson och som redan har 

påvisats i hanteringen av textens estetiska aspekter. En annan av de av Pettersson beskrivna 

strategierna som kan vara tillämpbar i detta sammanhang är den han benämner ”enbart 

verkimmanent tillämpning av verkets [verklighetsförståelse]”
47

. En sådan strategi innebär att 

konsekvenserna av textens verklighetsförståelse begränsas till textsfären, där den exempelvis kan 

användas som ett tolkningsverktyg och en förklaringsmodell för annars svårförståeligt innehåll. 

Dessa strategier visar sig alltså i att det främst är de lagar och normer som råder i texten och i Hucks 
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samtid som styr bedömningen av hans resonemang. I kombination med att väldigt få av 

respondenterna menar att de själva skulle ange Jim (samtidigt som den enda som anger att han 

skulle det motiverar detta med kommentaren ”om det annars hade inneburit min avrättning så...”) 

innebär identifieringen av dessa strategier en avsevärd nyansering av de kvantitativa resultaten. 

Frågan om skillnaden mellan de båda enkätversionerna återstår dock. Denna skillnad återspeglas 

inte på något tydligt sätt i kommentarerna, som följer i stort sett samma mönster i båda grupperna, 

men är alltså relativt tydlig i svaren på huvudfrågan. En från demokratisynpunkt pessimistisk 

tolkning av detta förhållande innebär att skillnaden betraktas som ett resultat av att respondenterna i 

n-versionen internaliserar Hucks blick på Jim som en ”neger”, vilket i så fall kunde tänkas stärka 

deras identifikation med hans resonemang. 

Tar man ett steg tillbaka, beaktande de verbala kommentarerna, samt jämför resultatet i denna 

fråga med andra resultat (kanske särskilt med fråga A9), verkar det dock mera fruktbart att ta fasta 

på den återkommande betoningen på romanens historiska kontext. Kanske är ordet ”neger” – som i 

den betydelse det har i Twains roman lätt framstår som ålderdomligt – att betrakta som en starkare 

tidsmarkör än ordet ”slav”. I linje med ett sådant resonemang framträder en i demokratisk mening, 

och ur ett didaktiskt perspektiv, betydligt mer optimistisk tolkning. Ordet ”neger” skulle i så fall 

fungera som ett slags varningsklocka (kanske i synnerhet när det uttalas av en jag-berättare) och 

göra läsaren uppmärksam på att den text som föreligger inte är samtida. Följaktligen kan man 

förvänta sig att denna text inte nödvändigtvis står för en världsbild som stämmer överens med den 

egna. En sådan tolkning skulle också passa väl in i bilden av att det är ”attityder och åsikter” snarare 

än beteende och narrativt innehåll som skapar skillnaderna mellan enkätens båda versionerna. Även 

om enkätfrågan på ytan främst är baserad på Hucks beteende, verkar svaren snarast bygga på andra 

typer av faktorer. 

 

Vid en sammanvägning av de kvantitativa svaren och de verbala kommentarerna rörande textens 

avslutande utdrag stämmer alltså analysresultatet tämligen väl in i den helhetsbild som börjar ta 

form. Även reaktionerna på Hucks och Toms agerande i enkät-textens inledande utdrag passar 

någorlunda väl in i denna bild, även om resultaten här är något mera tvetydiga. Angående detta 

utdrag ställs först frågan Hur skulle du beskriva pojkarnas (Hucks och Toms) agerande?, vilket 

syftar på pojkarnas behandling av Jim. Hypotesen att användningen av ordet ”neger” i Twains 

roman kan fungera som ett slags varningstecken, som uppmanar läsaren till ett kritiskt 

förhållningssätt till berättelsens attityder och åsikter, verkar kunna stödjas av de svar denna fråga 

genererar.  
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Om man lägger ihop de båda grupperna beskriver en sammanlagd majoritet av respondenterna 

agerandet som i någon mån acceptabelt, men de respondenter som fick läsa den oredigerade n-

versionen är i högre grad kritiska till hur Huck och Tom behandlar Jim än de respondenter som fick 

läsa den redigerade s-versionen. Även om svaren alltså inte på något sätt kan betraktas som ett 

fördömande av pojkarnas tilltag – snarare tvärtom, endast 4 procent av respondenterna beskriver 

agerandet som helt och hållet oacceptabelt – är skillnaden mellan de båda grupperna tillräckligt 

tydlig för att betraktas som betydande. Eftersom det är läsarna av den version där Twains 

kontroversiella ordval är intakt som i högre grad förhåller sig kritiska passar denna skillnad alltså 

väl in i ovanstående resonemang. De motiveringar som lämnats till denna fråga kan dock, i ljuset av 

berättelsens interna maktförhållanden, betraktas som något mer problematiska.  

En av respondenterna, som fått läsa n-versionen av texten och som markerat skalans fjärde 

alternativ som sitt svar, skriver i sin kommentar: ”Det är väl ganska oskyldigt att smyga sig ut och 

busa med någon som letar efter en, men med maktdimensionen de som vita lurar Jim, den svarte 

slaven, blir det obehagligare.” Just denna undersökningsdeltagare kan på grund av sin akademiska 

erfarenhet antas besitta större litterär och analytisk kompetens än majoriteten av undersökningens 

övriga deltagare. Denna akademiska erfarenhet, och det potentiella intresse den signalerar, kan 

naturligtvis också ha färgat av sig på läsningen av Twains text. Respondenten i fråga bör alltså 

betraktas som ett undantag. Samtidigt visar kommentaren på en viktig aspekt av pojkarnas 

handlande. Om det maktförhållande som råder mellan dem och Jim beaktas kan tilltaget beskrivas 

som något mer än ett oskyldigt busstreck. Huck och Tom innehar som fria, vita (om än föräldralösa 

och mer eller mindre fattiga) individer en betydligt mer privilegierad ställning än den svarte slaven 

Jim och deras upptåg kan i ljuset av detta betraktas som ett uttryck för deras överordnade ställning. 

Som just ”ett busstreck” eller ”ett oskyldigt hyss” tycks annars en betydande andel av 

respondenterna betrakta Hucks och Toms agerande. Flera respondenter anför också förmildrande 

omständigheter. En kommentar lyder exempelvis: ”De smög sig förbi och betalade för de tre ljusen 

de tog. De valde att inte snöra fast Jim vilket också är just!” En annan respondent skriver att ”de 

gjorde inte något som på något sätt skadade Jim”. Ingen kommentar kommer ens i närheten av den 

kritiska läsning som uppvisas i den först citerade kommentaren. Övriga negativa kommentarer 

fokuserar andra aspekter än behandlingen av Jim. Vissa fokuserar exempelvis själva rymningen: 
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”Det kanske inte är så bra att rymma, men hur skulle han annars göra för att komma från huset ett 

tag?” Någon tycker att pojkarna ”vet att de företar ett busstreck” och att deras beteende därför inte 

är att betrakta som acceptabelt och ytterligare någon menar att ”de hade ingen nytta av det”. 

Det asymmetriska maktförhållande som råder mellan pojkarna och Jim uppmärksammas alltså 

nästan inte alls av undersökningsdeltagarna, trots att det kan anses i högsta grad relevant för en 

nutida läsning av texten. Å ena sidan kan en sådan läsning i och för sig betraktas som tämligen 

avancerad, och kan kanske inte förväntas av läsare utan teoretisk och metodisk träning i detta 

avseende. Å andra sidan kan detta maktförhållande ses som centralt för den tidens rasism, och att 

det inte uppmärksammas i högre grad kan betraktas som problematiskt. Samtidigt kan man 

konstatera att den enda kommentar som faktiskt reagerat på detta kommer från n-versionen, medan 

s-versionen uppvisar den högre andelen avfärdande kommentarer. Även denna tendens kan alltså 

sägas passa in i den trend som börjar bli alltmer tydlig. Den oredigerade texten, där ordet ”neger” 

tillåts stå kvar, verkar i högre grad än den redigerade inbjuda till kritisk läsning av textens 

värderingar. 

Respondenternas reaktioner på textens moraliska aspekter kan alltså sammanfattas i ett par 

konstateranden: den oredigerade texten uppmuntrar till ett mer kritiskt förhållningssätt än den 

redigerade texten och skillnader mellan deltagarnas reaktioner på de båda enkätversionerna tycks i 

högre grad uppstå på grund av textens abstrakta ”attityder och åsikter” än av romanpersonernas 

konkreta handlingar. Det senare kan betraktas som problematiskt, åtminstone ur ett 

undervisningsperspektiv och i förhållande till skolans demokratiska värdegrund, eftersom det 

innebär att det ojämna maktförhållande som kommer till uttryck i Hucks och Toms behandling av 

Jim i stort sett ignoreras. Trots detta problem bör resultaten ändå betraktas som i någon mån 

vederläggande de förlegade värderingarnas förmodat skadliga inverkan. Respondenterna uppvisar i 

många fall läsarstrategier som innebär ett kritiskt förhållningssätt till många av textens 

problematiska aspekter. 

Kritisk distans 

Frågan om pojkarnas behandling av Jim är förhållandevis okomplicerad. Den handlar om 

romanpersonernas förhållande till och handlingar gentemot varandra och det enda som komplicerar 

bilden av ett oskyldigt pojkstreck är de maktordningar som är möjliga, om än alltså inte självklara, 

att utläsa ur texten. Något mer komplicerad är frågan om Jims reaktion på denna behandling. Jag 

har tidigare nämnt Fredrick Woodards och Donnarae MacCanns läsning av Jim i detta avsnitt som 

en minstrel-figur. En sådan läsning är rimlig, även om andra tolkningar givetvis också är möjliga. 

Woodard och MacCann går exempelvis i polemik mot David L. Smith som, enligt dem, menar att 
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Jim är ”more of a trickster than a stage darky”.
48

 Vilken läsning som görs i varje enskilt fall – 

huruvida Jims reaktion betraktas som ett listigt lurendrejeri, en rasistisk stereotyp eller helt enkelt 

som ett komiskt inslag – beror på en mängd olika faktorer i läsarens situation. 

För att en läsare explicit ska kunna beskriva Jim som en minstrel-figur krävs kunskap om 

minstrel-traditionen och den historiska roll denna tradition har spelat, vilket kanske inte är att räkna 

med i en svensk kontext. För att den beskrivning av Jims karaktär som skapas i episoden ska kunna 

uppfattas som problematisk krävs däremot inga direkta förkunskaper. Den bild som skapas av den 

vidskeplige svarte mannen, med en djupt rotad tro på häxor, djävlar och andra övernaturligheter blir, 

om man följer Woodards och MacCanns läsning, tämligen uppenbar även i avsaknad av konkreta 

begrepp. Men hur läses episoden om man inte som Woodard och MacCann angriper den ur ett 

specifikt perspektiv, med ett specifikt syfte? Väljer man som läsare att fokusera det problematiska i 

framställningen, eller görs en mer välvillig läsning där det hela betraktas som ett komiskt inslag i en 

satirisk roman?  

Jag menar att just detta avsnitt är att betrakta som en av de mer problematiska delarna av 

enkättexten, när det gäller underliggande rasistiska värderingar. Framställningen här uppvisar inte 

den satiriska självkritik som finns i Hucks resonemang i det andra utdraget. Även om det givetvis 

även här är via Hucks naiva röst och medvetande berättelsen förmedlas är den narrativa strukturen 

inte tillnärmelsevis lika framträdande i beskrivningen av Jims reaktion som i beskrivningen av 

Hucks samvetskval. Jims reaktion beskrivs i tredje person, och det är konkreta händelser snarare än 

moraliska resonemang som står i centrum. Framställningen får på så sätt tydliga drag av objektivt 

registrerande av yttre fakta. I linje med de konstateranden vi hittills gjort riskerar alltså styckets 

ideologiska implikationer att hamna i bakgrunden. 

Detta tycks de också ha gjort hos en stor del av undersökningsdeltagarna. När de uppmanas 

att beskriva Jims reaktion i textens inledande utdrag menar ungefär hälften av respondenterna att 

den i någon mån är att betrakta som komisk. Något färre anser att den är att betrakta som tragisk 

eller sorglig. Reaktionen betraktas också som vidskeplig samt i stor utsträckning som i någon mån 

ogenomtänkt och osannolik. 
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 Woodard; MacCann 1992, s. 145. Jag går inte in djupare i just denna diskussion, utan nöjer mig med att konstatera 

att båda dessa tolkningar båda är möjliga.  
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Värda att notera är återigen skillnaderna mellan de båda versionerna. N-versionen beskrivs som 

tragisk/sorglig av en större andel respondenter än s-versionens. Den här typen av skillnader har 

diskuterats vid flera tillfällen i uppsatsen och kan kanske även här betraktas som ett utslag av 

samma mekanismer. Att ett ord som i läsarens samtid upplevs som nedsättande används i 

framställningen skapar en större benägenhet att läsa texten som tragisk; den oredigerade texten 

väcker alltså i större utsträckning medlidande och empati. 

Av kommentarerna att döma döljer sig ett antal olika tolkningsstrategier bakom dessa siffror. 

En del respondenter menar, i enlighet med David L. Smiths läsning av episoden, att Jim helt enkelt 

använder sig av en påhittad berättelse för att öka sin status och därigenom förbättra sin egen 

situation: ”Jag tror att man kan hitta på saker, som Jim gjorde, för att få det bättre. Han lever ju som 

slav och denna berättelse gjorde ju att han fick status.”
49

 Andra menar att Jim kanske faktiskt tror på 

historien, men att han utnyttjar den i egna syften: ”Den är både rationell och vidskeplig. Jim 

utnyttjar vidskeplighet på ett rationellt sätt, och även om han själv tror att det har hänt använder han 

det för att vinna status.” Den senare kommentaren kan sägas utgöra ett slags mellanled mellan de 

båda läsningar som diskuteras ovan: Jim ses här som en simpel opportunist snarare än som en 

förslagen bondfångare. Andra betonar återigen det historiska avståndet: ”Trovärdig för honom och 

säkert på den tiden men jag skulle själv inte tänka så.” 

Den senare typen av kommentarer visar återigen på en medvetenhet om den historiska 

kontexten. Det historiska avståndet till vår egen tid aktualiseras vid läsningen av denna episod. 
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 Liknande kommentarer om Jim som en bluffmakare finns också i anslutning till fråga A9, där exempelvis en 

respondent menar i sin kommentar att Jim ”använde sig av bluffen för att lura folk på pengar”, vilket alltså inte ses 

som ett exempel på hur man bör bete sig. 
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Även om det finns exempel på kommentarer som inte uppvisar denna medvetenhet (”Det kanske 

var hans reaktion som gjorde att fru Watson vill sälja honom ett tag efter händelsen”) bör 

etablerandet av ett sådant avstånd betraktas som ett tecken på ett kritiskt förhållningssätt till textens 

värderingar. I analysen av övriga enkätfrågor har det också visat sig att den kritiska läsningen i 

högre grad aktualiseras i den oredigerade texten, där Twains ordval bibehålls. Detta kan betraktas 

som ett viktigt argument mot att redigera föråldrade texter; genom redigera bort det som direkt 

upplevs som förlegat riskerar man att dölja mer djupgående värderingar, som annars hade legat i 

öppen dag. 

Samtidigt bör även andra perspektiv beaktas. I såväl den svenska debatten om Tintin i Kongo 

och Stina Wirséns Lilla Hjärtat, som i den amerikanska diskussionen om The Adventures of 

Huckleberry Finn lyfter man ofta fram de läsare som faktiskt själva är utsatta för rasistiska 

fördomar. I Allen Carey-Webbs beskrivning av en av kontroverserna rörande Twains roman är det 

”black student and parent concerns during the teaching of Huckleberry Finn” som leder till att 

boken tas bort från undervisningen.
50

 I den svenska kontexten skriver skribenten och debattören 

Oivvio Polite i en artikel i tidningen Expressen att ”den massmediala diskussionen om rasistisk 

barnkultur handlar symptomatiskt nog om allt annat än svarta barns behov”.
51

 Polite, som bland 

annat diskuterar Wirséns barnboksfigur utifrån begreppet pickaninny, betonar alltså den specifikt 

svarta upplevelsen av rasistiska värderingar i kulturella uttryck. Den som själv utsätts för de 

rasistiska värderingarnas konsekvenser kanske inte är fullt så förlåtande som den som innehar en 

mer privilegierad position. I denna undersökning, där alltså endast några få deltagare själva har 

utländsk bakgrund, är ett sådant perspektiv tämligen frånvarande (och huruvida en undersökning 

med ett annat urval av deltagare hade nått andra resultat i detta avseende är omöjligt att säga säkert). 

Respondenterna utgår i sina kommentarer först och främst ifrån sig själva och låter bli att beakta 

andra möjliga perspektiv på texten.
52

 

Som jag nämnde i inledningen talar Martha C. Nussbaum i Cultivating Humanity om 

”narrative imagination”.
53

 Detta begrepp syftar alltså på skönlitteraturens potential att försätta 

läsaren i en annan människas situation: ”[…] if one cannot in fact change one's race, one can 

imagine what it is like to inhabit a race different from one's own, and by becoming close to a person 

of different race or sexual orientation, one can imagine what it would be like for someone one loves 
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to have such a life.”
54

 Narrativ fantasi, eller föreställningsförmåga, är med andra ord läsarens 

empatiska förmåga att via litteraturen sätta sig själv i ett främmande sammanhang, och att dra 

lärdomar av en sådan process. Detta sker i viss mån i respondenternas läsning av enkätens text, i 

synnerhet när det gäller Huck – vilket är naturligt i och med att det är genom honom texten 

förmedlas. 

I ljuset av de värderingar Huck står för kan man dock ifrågasätta Nussbaums begrepp och 

fråga sig om narrativ föreställningsförmåga alltid är någonting positivt. Litteraturens förmåga att 

försätta läsaren i främmande situationer och epistemologier är att betrakta som oproblematiskt och 

odelat positiv, i den kontext inom vilken Nussbaum verkar, enbart så länge sådana situationer och 

epistemologier är så att säga positiva i sig själva. När den litterära person vars situation läsaren 

försätts i själv representerar förtryck eller på annat sätt moraliskt tveksamma värderingar blir 

kanske läsningens följder annorlunda. En alltför hög grad av identifikation med Huck och hans 

värderingar skulle – potentiellt sett – rentav kunna vara skadlig. Detta kan också jämföras med den 

läsare hos Annette Årheim som nämns i inledningen och som förstärker sina främlingsfientliga 

åsikter genom läsning av Liza Marklunds Gömda. 

Dessutom skulle man, i ljuset av Oivvio Polites artikel, kunna plocka isär Nussbaums 

begrepp, och ersätta dess första led med andra adjektiv. Så har det redan konstaterats att enkätsvaren 

uppvisar en hög grad av vad man kan kalla historisk föreställningsförmåga. Undersöknings-

deltagarna förmår i mycket hög grad att sätta sig in i textens historiska kontext och i den 

verklighetsförståelse, för att tala med Pettersson, som styr inom textsfären. Textens kontext och 

verklighetsförståelse tjänar ofta som förklaringsmodeller för berättelsens ideologiska avvikelser. 

Däremot uppvisas, på ett extratextuellt plan, en betydligt lägre grad av vad man kan benämna 

empatisk föreställningsförmåga. Det är hela tiden den egna upplevelsen av texten som står i 

förgrunden; andra läsares potentiellt negativa upplevelser tas sällan eller aldrig upp. 

Det kan mycket väl tänkas att Jim själv, eller någon av hans ättlingar, om de idag sattes att 

läsa Hucks beskrivning av den episoden med hatten och femcentaren, skulle reagera mycket 

negativt på denna stereotypa skildring av en färgad man. Enligt samma linjer kan man tänka sig att 

en läsare med exempelvis Oivvio Polites världsbild och livserfarenhet skulle läsa Twains roman ur 

ett på många sätt annorlunda perspektiv än en läsare med svenskt ursprung, vit hudfärg och en 

därigenom privilegierad position. En sådan analys befinner sig visserligen teoretiskt en bit ifrån 

Nussbaums ursprungliga begrepp, men kanske kan den, i kombination med vad enkätsvaren utvisat, 

användas för att åtminstone i någon mån förklara delar av den livliga debatten kring rasism i 
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kulturella uttryck. Olika livserfarenheter leder till olika läsarter men förmågan (eller åtminstone 

benägenheten) att sätta sig in i andra människors läsarter tycks begränsad. Undersökningens 

deltagare uppvisar alltså en hög grad av kritisk distans till Twains text när det gäller dess historiska 

situering. Däremot är graden av distans till den egna situationen som läsare av en text med tydligt 

kontroversiella inslag inte lika hög. 

En annan aspekt av kritisk distans till en litterär text, som är synnerligen relevant i en 

diskussion om The Adventures of Huckleberry Finn är läsarens förhållningssätt till en opålitlig 

berättare. Syftet med fråga A2 (Huck är romanens berättare. Hur upplever du, utifrån de två 

utdragen, honom som berättare?), var att undersöka i vilken mån Huck faktiskt läses som opålitlig 

berättare, i vilken mån Twains satiriska anslag lyckas. Frågan har tyvärr missförståtts i så pass stor 

utsträckning att svaren inte kan anses användbara i en sådan diskussion. Berättaren Huck har av en 

stor del av respondenterna blandats ihop med romanpersonen Huck, och svaren tycks i en majoritet 

av fallen handla om personliga egenskaper snarare än om berättarteknik. En sådan förväxling av 

berättare och berättad kan å ena sidan sägas tyda på att Twains satir, i detta avseende, gått förlorad i 

läsningen. Å andra sidan finns det svar och kommentarer på andra frågor som tyder på att det 

snarare är själva frågans mening som gått förlorad. Distinktionen mellan berättare och berättad, 

självklar inom litteraturvetenskapen, är kanske inte är helt genomskinlig i alla sammanhang, i 

synnerhet inte när det rör sig om berättande i första person. 

I diskussionen om fråga A6 (se ovan) konstaterades det att en mycket klar majoritet 

genomskådar Hucks föresats att ange Jim. Man bedömer helt enkelt att Huck, i motsats till vad som 

sägs i texten, inte kommer att genomföra sitt beslut. De avgörande faktorerna bakom en sådan 

bedömning kan givetvis skilja sig åt mellan olika läsare, men att den görs tyder i alla avseenden på 

att berättaren Huck i praktiken läses som i någon mening opålitlig. Ett flertal av respondenterna 

motiverar sina svar genom att hänvisa till Jims sista replik (”Eftersom Jim säger att han är hans 

bästa vän”; ”för att Jim var så glad och tyckte att Huck var en god vän”). Andra menar att Huck 

egentligen, innerst inne, inte vill ange Jim och att hans samvete i sådana fall kommer att plåga 

honom. Dessutom menar praktiskt taget ingen av deltagarna att han eller hon själv skulle ange Jim. 

Dessa resultat är helt och hållet förenliga med Wayne C. Booths analys av berättandet i Twains 

roman – ”the narrator claims to be naturally wicked while the author silently praises his virtues 

behind his back”; det förfarande som stöds av berättaren Huck betraktas som både moraliskt sämre 

och mindre troligt än det som stöds av textens implicita författare.
55

 Stycket bedöms alltså enligt 
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den vad som kan benämnas den implicita författarens intentioner, snarare än efter vad berättaren 

faktiskt säger. Vid en sådan läsning framstår Hucks ändrade planer som det mest sannolika utfallet. 

En annan möjlig strategi har sin grund i faktorer utanför själva texten, i respondenternas 

skönlitterära erfarenhet och romanens narrativa logik. Det är fullt möjligt – och logiskt rimligt – att 

respondenternas bedömning av textens fortsättning åtminstone delvis baseras på en uppfattning om 

hur en berättelse av den här typen bör, eller brukar, fortsätta i sådana här fall. Endast två av 

respondenterna har motiverat sitt svar på denna nivå. Den ena motiverar sitt svar med orden: ”För 

att [författaren] vill att man ska tro det för att bygga upp spänning.” Den andra bygger istället på sin 

redan befintliga bild av Huckleberry Finn: ”Har för mig att boken är ett slags 'moralkaka'.”. 

Åtminstone två respondenter har alltså på ett eller annat sätt resonerat enligt dessa linjer, men då det 

inte finns mer stöd för denna förklaring i materialet får den givetvis vissa drag av spekulation. Å 

andra sidan existerar ingen litterär text i ett kontextuellt vakuum, och det är det min mening att 

sådan inter- och extratextuell påverkan bör tas på allvar.
 
Det kan givetvis också spela in att några 

respondenter, alltså fem i varje grupp, uppger att de tidigare läst Huckleberry Finns äventyr. Känner 

man till hela boken, samt hur den slutar, har man antagligen större möjligheter att genomskåda 

Hucks resonemang. Samtidigt uppger alltså tre av dessa att de läste boken för länge sedan och att de 

inte kommer ihåg så mycket och den här anförda kommentaren är den enda som uttryckligen 

hänvisar till en befintlig bild av romanen. Hur mycket tidigare erfarenhet av Twains roman faktiskt 

spelar in är alltså svårt eller omöjligt att slutgiltigt fastslå. 

Den kritiska distans till Huck som berättare som trots allt verkar finnas, och den historiska 

förståelse inför texten som respondenterna uppvisar verkar inte hindra en mer allmän bedömning av 

texten som de facto rasistisk.  
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På den direkta frågan Upplever du texten som rasistisk? svarar en stor andel av undersökningens 

deltagare att de i någon mån gör det. Även om texten läses som en historisk skildring verkar man 

alltså ändå i stor utsträckning bedöma den som problematisk i detta avseende när det explicit 

efterfrågas. I vilken utsträckning man gör denna bedömning påverkas både av vilken av enkätens 

båda versioner som lästs och av vilket utdrag som åsyftas. N-versionen anses rasistisk i betydligt 

större utsträckning än s-versionen, och det avslutande utdraget anses mer rasistiskt än det inledande. 

Den generella uppfattningen om textens rasism följer alltså i mångt och mycket samma tendenser 

som enkätens övriga resultat; den oredigerade texten uppmanar till en mer kritisk läsning av dess 

inneboende värderingar, samtidigt som Hucks abstrakta moraliska resonemang verkar betraktas som 

mer rasistiskt än pojkarnas konkreta behandling av Jim. Å andra sidan tycks respondenterna inför 

denna mer explicita fråga i högre grad bortse från den historiska kontexten och istället utgå från den 

egna samtidens attityder och värderingar. 

Även om flera respondenter på ett eller annat sätt anspelar på den historiska kontexten i sina 

kommentarer (”Beskriver det som det var tror jag, utan att försköna eller svartmåla”; ”Självklart är 

slaveriet rasism i sig, men eftersom detta var normen och samhällsstrukturen kanske man inte kan 

klandra Huck i sig.”) är denna tendens inte lika framträdande som i kommentarer till andra frågor. 

En stor del av de som lämnat den typen av kommentarer har också valt det neutrala 

svarsalternativet, snarare än att beskriva texten som helt eller delvis icke-rasistisk. Vissa menar till 

och med att texten kan betraktas som rasistisk trots, eller till och med på grund av, att den historiska 

kontexten beaktas: ”Ja, men främst för att det är så samhället och samtiden i texten är”. Flera 

respondenter använder beskrivningen av slaveriet som ett argument för en bedömning av texten 

som rasistisk, utan att direkt situera texten historiskt: ”Rasdiskriminering: Svarta ska vara slavar.”; 

”Ex. att svarta är slavar.” En respondent verkar också medvetet koppla bort den historiska kontexten 

i sin motivering: ”motiverar svaren från mig 2013.” 

Ungefär hälften av de kommenterade svaren i n-versionen anspelar på något sätt på textens 

kontroversiella språk, antingen genom att respondenterna direkt anför användandet av ordet ”neger” 

som ett argument för sitt svar eller genom att man i mer generella termer beskriver textens språk i 

negativa ordalag. I s-versionen nämns textens språk inte alls som en faktor i bedömningen av dess 

eventuella rasism. Att n-versionen i märkbart större utsträckning anses vara rasistisk tycks alltså av 

kommentarerna att döma till stor del bero på det kontroversiella språkbruket. Detta bör dock inte 

betraktas som ett hållbart argument för sentida redigering av kontroversiellt språk i litterära 

artefakter. Textens ideologiska avvikelser gentemot nutida värderingar är, som vi har sett i samband 

med andra frågor, inte enbart knutna till det kontroversiella språket, utan existerar även i den 
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redigerade texten. Effekten av en språklig ändring visar sig återigen vara att sådana avvikelser blir 

mindre uppenbara. 

Resultaten kan alltså då det gäller läsarnas kritiska distans till texten beskrivas som komplexa. 

Olika läsarter, och olika strategier för hantering av den aparta verklighetsförståelse som uppvisas i 

texten, tycks aktualiseras beroende på vilka frågor som ställs, vad som fokuseras i dessa frågor och 

vilket perspektiv på texten de uppmuntrar. En historisk kontextualisering av textens innehåll i vissa 

sammanhang tycks inte förhindra att den betraktas som problematisk ur ett samtida perspektiv om 

andra frågor ställs. Vidare tycks den narrativa föreställningsförmåga som uppvisas då det gäller 

textens protagonist och berättare inte kunna överföras på den egna situationen som läsare, och andra 

läsares potentiella reaktioner på texten. Kanske hade undersökningen, med hjälp av rätt typ av 

fråga, kunnat aktivera en läsart som i högre grad beaktar sådana potentiellt negativa upplevelser, 

men sådan spekulation måste givetvis förbli just spekulation. Det kan dock betraktas som ett stöd 

för såväl Annette Årheims tes att privat och reception riskerar att verka fördomsförstärkande om 

den inte kombineras med en öppen diskussion som för Allen Carey-Webbs föreslagna metod att 

öppet diskutera vilka strategier som används för att neutralisera de rasistiska värderingarna i The 

Adventures of Huckleberry Finn. 
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Sammanfattande diskussion 

Personer som försöker hitta en avsikt med denna berättelse kommer att åtalas, personer som försöker hitta 

nån [sic] viss moral i den kommer att bannlysas. Personer som försöker hitta en handling i berättelsen 

kommer att skjutas. 

    På order från författaren 
56 

Ovanstående citat är hämtat från den svenska översättning av The Adventures of Huckleberry Finn 

som har använts i denna undersökning. Mark Twain må förlåta mig och alla undersökningens 

deltagare våra snedsteg i detta avseende; under undersökningens gång har såväl handling som moral 

hittats i romanen och åberopats i uppsatsen. Frågan är bara om denna moral är densamma nu som 

när romanen gavs ut för snart 130 år sedan. Tiderna förändras och med dem den värld i vilken 

texten verkar samt de läsare vilka den påverkar. 

Skämt åsido bör Twains hotfulla motto givetvis ses som en del i romanens satiriska ansats, 

och tas lika lite på allvar som det rövarband Huck, Tom och deras jämnåriga kamrater bildar i 

bokens andra kapitel.
57

 Oavsett hur romanen lästes av sin samtid, och vilken moral den då ansågs 

förmedla, innebär samhälleliga förändringar att nutida läsare sannolikt inte uppfattar texten på 

samma sätt som dåtida. Detta visar sig inte minst i de kontroverser som beskrivs i denna uppsats 

inledning. I takt med att nya grupper intar sin rättmätiga plats i samhället uppstår också nya 

perspektiv på litteraturens kanon, och det som tidigare ansågs okontroversiellt och kanske till och 

med progressivt kan i vissa ögon visa sig vara högst problematiskt. The Adventures of Huckleberry 

Finn är naturligtvis inte att betrakta som litteraturhistoriens mest rasistiska verk, liksom varken 

Tintin i Kongo eller Ture Sventon i Paris, men sådana kulturyttringar har trots det diskuterats, 

förbjudits och till och med åtalats på dessa grunder. 

I vissa avseenden är dessa verk dock uppenbarligen att betrakta som problematiska ur ett 

nutida demokratiskt perspektiv. Ingen kan ta ifrån Oivvio Polite eller de amerikanska skoleleverna i 

Allen Carey-Webbs artikel deras läsningar av den litteratur de anser förstärka det förtryck de utsätts 

för på grund av sin hudfärg. Ännu mer problematiskt, i alla fall i förhållande till undervisning och 

till den demokratiska grundsyn skolan är satt att förmedla, är det kanske att deltagarna i denna 

enkätundersökning verkar obenägna (om än inte nödvändigtvis oförmögna) att sätta sig in i andra 

möjliga läsarter än den egna. Om denna tendens även verkar i en större samhällelig kontext, om 

vilket det tyvärr inte går att dra slutsatser utifrån denna undersöknings material, kanske den kan 
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förklara åtminstone delar av den hätska debatt som uppstått runt den här typen av kulturella uttryck. 

Den som enbart förmår hänvisa till sin egen högst privata läsning av en litterär text har av naturliga 

skäl svårt att möta andra typer av läsningar i en fruktbar diskussion. 

Hur bör då uppenbarligen upplevda problem av detta slag lösas? Alan Gribbens och 

NewSouth Books svar på denna fråga är att redigera bort de aspekter av den litterära texten som 

upplevs som mest uppenbart kontroversiella. Denna undersökning har visat att en sådan strategi inte 

med säkerhet uppnår önskat resultat, och att den i värsta fall till och med riskerar att motverka sitt 

syfte. De undersökningsdeltagare som fick läsa en översättning av Twains text där ordet ”neger” 

återkommer ett flertal gånger uppvisar överlag en mer kritisk inställning till texten, även vad gäller 

förlegade värderingar som kommer till uttryck på andra sätt än genom just detta ordval. Det 

kontroversiella ”n-ordet” tycks alltså fungera som en varningssignal, som en markör för att 

någonting inte står rätt till i den litterära texten, och på så sätt uppmuntra till en mer kritisk läsning. 

På ett samma sätt tycks detta ord också fungera som en tidsmässig markör. ”Neger”, så som 

ordet används i Twains roman, fungerar i sin ursprungliga kontext inte enbart som ett nedsättande 

ord för färgade utan också i minst lika stor utsträckning som en synonym för slav. Kanske är det 

delvis denna skillnad i betydelse som generar en något högre medvetenhet om den historiska 

kontexten i n-versionens svar än i s-versionens. Att ett så pass framträdande ord används på ett sätt 

som inte helt stämmer överens med vad läsaren är van vid, ett sätt som samtidigt går att koppla till 

ett mycket specifikt historiskt skeende, bör rimligtvis innebära att den historiska kontexten lyfts 

fram i läsningens förgrund. Samtidigt är de historiskt kontextualiserade läsningarna inte begränsade 

till enbart n-versionens läsare. Även i s-versionen är denna läsarstrategi återkommande, om än inte 

lika tydlig. Förmågan att placera den skönlitterära texten i sin historiska kontext är alltså här inte 

helt avhängig av Twains ursprungliga ordval, men benägenheten att göra sådana läsningar verkar 

minska något när texten redigeras enligt NewSouth Books modell. 

I detta avseende är den strategi för hantering av förlegade värderingar i skönlitterär text som 

föreslås av Alan Gribben alltså närmast att betrakta som kontraproduktiv. De unga läsare som 

deltagit i undersökningen har visat sig kapabla att göra kritiska och kontextualiserande läsningar av 

en historiskt situerad text, även utan redaktionell hjälp. Samtidigt kvarstår det problem som kanske i 

första hand ligger till grund för såväl Oivvio Polites kritik av rasistisk barnkultur som Gribbens 

kritik mot The Adventures of Huckleberry Finn: de läsare som själva utsätts för rasistiskt förtryck 

kan fortfarande komma att reagera negativt på den här typen av texter. Vidare verkar det hos 

undersökningsdeltagarna finnas en viss obenägenhet att etablera ett empatiskt förhållande till andra 

människors möjliga läsningar. Den föreställningsförmåga Martha C. Nussbaum hyllar som ett av 



40 

skönlitteraturens viktiga bidrag till samhällets positiva utveckling verkar alltså bara fungera inom 

texten och sällan eller aldrig utsträckas till andra individer i den verkliga världen. 

På grund av undersökningsgruppernas sammansättning har andra perspektiv än det vita tyvärr 

kommit i skymundan i denna uppsats. Diskussionen om det icke-vita perspektivet har därför i detta 

sammanhang vissa ofrånkomliga drag av spekulation. Sådana perspektiv på läsning av rasistisk 

skönlitteratur bör därför ses som ett angeläget föremål för vidare forskning i ämnet. Hur skulle Jim 

reagera om han sattes att läsa Mark Twains skildring av honom själv? Skulle han fördöma den som 

rasistisk? Skulle han yrka på att boken redigerades för att mildra denna rasism? Det finns också 

möjlighet att i framtida undersökningar vidga perspektivet något, och applicera liknande 

frågeställningar på andra typer av maktordningar, exempelvis kön, som precis som rasism nämns i 

den kursplan som citerades i uppsatsens inledning.
58

 Hur upplevs idag skönlitterära texter som är 

skrivna under påverkan av en förlegad syn på könsroller? Och hur hanterar man fördömande av 

homosexuell kärlek i äldre litteratur? De frågor som kan ställas är många. 

För att återgå till den här föreliggande undersökningen kan man sammanfattningsvis 

konstatera att valet mellan att ändra eller inte ändra i äldre skönlitterära texter tycks vara ett val 

mellan vilken av de två ovan beskrivna aspekterna man väljer att lyfta fram och basera sitt beslut 

på. Vill man visa upp ett historiskt skede så som det framstår i mer eller mindre dåtida litteratur, 

kanske på bekostnad av alla de som riskerar att på ett eller annat sätt skadas av en sådan 

framställning? Eller väljer man istället att skydda dessa individer genom att redigera sådana texter 

enligt samtidens värderingar, med risk för att oavsiktligt maskera annat problematiskt innehåll? En 

tredje strategi är naturligtvis att helt plocka bort den här typen av litterära verk från skolor, bibliotek 

och andra officiella kulturinstitutioner som annars riskerar att befästa deras position i den litterära 

kanon, och därmed som i någon mening moraliskt accepterad litteratur. 

Denna tredje strategi anser jag inte vare en framkomlig väg. De kritiska läsarter som uppvisas 

i enkätundersökningen tyder på att unga läsare besitter de analytiska verktyg som, även om de 

kanske inte är formulerade i litteraturvetenskapliga termer, kan användas för att hantera den här 

typen av litteratur. Vidare anser jag även att Alan Gribbens och NewSouth Books strategi riskerar 

att orsaka större skada än nytta. Omfattningen av de redigeringar som kan genomföras utan alltför 

stor inverkan på verkets litterära integritetet är begränsad till justeringar av enstaka ord eller 

avlägsnande av kortare stycken. I texter som är genomsyrade av en annan tids värderingar är detta, 

som vi har sett i fallet med Twains roman, inte alltid tillräckligt.  

                                                 
58

 Skolverket 2008, s. 102. 
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Återstår då att publicera, undervisa om och läsa även sådana texter som inte fullt ut passar i en 

nutida ideologisk kontext i sin helhet och i den form de ursprungligen publicerades. Detta bör dock, 

på ett sätt som liknar den strategi Allen Carey-Webb föreslår i ”Racism and 'Huckleberry Finn': 

Censorship, Dialogue and Change”, göras med försiktighet. I synnerhet bör lärare, förläggare och 

förordsförfattare uppmana till en kritisk blick inte bara på den litterära texten, utan också på läsaren 

själv. Varför uppfattar just jag den här romanen på just det sätt jag uppfattar den på? På vilka andra 

sätt kan den framställning jag håller i min hand läsas, och på vilka grunder kan dessa läsningar 

tänkas uppstå? I den här typen av frågeställningar ligger alltså rimligtvis svaren på många av de 

frågor som uppstått i diskussionen om rasistiska kulturyttringar.
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Bilaga: Instruktioner, romantext och frågeformulär 

På de följande sidorna återges i sin helhet den enkät undersökningen bygger på. I romantexten har 

de ändringar som gjorts i originaltexten till enkätens s-version markerats inom hakparentes. De 

inledande instruktionerna är identiska i de båda enkätversionerna. Även frågeformulären är 

identiska, bortsett från sista sidan (avdelning C), som därför här återges i två versioner. I 

återgivningen har det utrymme som gavs för egna kommentarer skalats bort.  
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Läsarreaktioner på två utdrag ur Mark Twains 

Huckleberry Finns äventyr: Text 

Det följande är två kortare utdrag ur en svensk översättning av Mark Twains Huckleberry Finns 

äventyr, först publicerad 1884 i USA. Läs först texten och svara sedan på de frågor som följer. Inget 

svar är rätt eller fel och inget är bättre eller sämre än något annat, utan syftet med frågorna är att ta 

reda på vad just du tycker om texten. Svara så noga du kan, men fundera inte för länge på varje 

fråga. Det är mycket bättre att du svarar någonting på alla frågor än att du svarar utförligt på en eller 

två av dem (du får dock gärna motivera dina svar). Det är möjligt att du inte hittar ett svarsalternativ 

som helt stämmer in på dig. Välj i så fall det alternativ som stämmer bäst, hellre än att helt strunta i 

frågan (det finns också gott om utrymme för kommentarer). Dina svar är givetvis anonyma och 

kommer inte gå att spåra tillbaka till dig. 

 

Huckleberry Finn, eller Huck som han också kallas, är en ung vit pojke som bor i en liten stad vid 

Mississippi-floden i den amerikanska staten Missouri vid tiden före det amerikanska inbördeskriget 

och avskaffandet av slaveriet. Efter att (i en annan bok) ha upplevt äventyr tillsammans med sin vän 

Tom Sawyer, äventyr som slutade med att de båda kom över varsin stor summa pengar, bor han hos 

änkan Douglas. Änkan Douglas försöker, tillsammans med sin syster fröken Watson, ”civilisera” 

Huck, som egentligen har en dagdrivare och fyllbult till far. När det följande utdraget börjar har 

Huck precis klättrat ut genom sitt fönster mitt i natten, för att träffa Tom Sawyer och bilda ett 

”rövarband”: 

 

Ur andra kapitlet: 

Vi gick på tå längs den stig som går på baksidan av änkans gård, och vi hukade oss så att grenarna 

inte skulle skrapa oss i huvudet. När vi var mitt för köket, snavade jag över en rot och åstadkom lite 

buller. Vi kröp genast ihop och låg tysta. Fröken Watsons stora neger [slav] Jim satt i köksdörren, 

och vi kunde se honom ganska bra därför att det var ljust bakom honom. Han reste sig och sträckte 

fram huvudet ett tag och lyssnade. Sen sa han: 

– Vem är det? 

Sen lyssnade han lite till och kom smygande och stannade precis mitt emellan oss, vi kunde 

närapå ha rört vid honom. Ja, och där låg vi och det gick både en och två minuter och inget ljud 

hördes, fast vi var så tätt tillsammans. På ett ställe på mitt smalben började det klia, men jag rev inte 
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på det, och sen började mitt ena öra att klia och sen ryggen, just mitt emellan skuldrorna. Jag kände 

det som om jag skulle dö om jag inte fick klia mig där. Jag har lagt märke till det där flera gånger 

sedan. Om man är hos fint folk, eller på en begravning eller försöker sova när man inte är sömnig – 

eller var som helst när det är omöjligt att klia sig – ja då kliar det på tusen ställen. 

Nu sa Jim: 

– Vem är det? Var ä' ni? Visst va' de nånting jag hörde? Då så – nog vet jag vad jag ska göra. 

Jag sätter mig ner och lyssnar, tills jag får höra det en gång till. 

Jim satte sig ner mellan Tom och mig själv. Han lutade ryggen mot ett träd och sträckte ut sina 

ben tills ett av dem nästan rörde vid mig. Min näsa började klia. Den kliade tills tårarna började 

rinna. Men jag låg stilla. Då började den klia inuti. Och sen började det klia under mig. Jag visste 

mig ingen utväg hur jag skulle kunna ligga stilla. Dessa bedrövligheter varade sex eller sju minuter, 

men det verkade mycket längre. Det kliade på elva olika ställen. Jag tänkte att jag inte kunde stå ut 

mer än en minut till, men jag bet ihop tänderna och tänkte inte ge mig. Men just då började Jim 

andas tyngre – strax därpå började han snarka. Och då kände jag mig strax betydligt bättre. 

Tom gjorde tecken åt mig – ett litet ljud med sin mun – och vi började krypa därifrån på 

händer och knän. När vi var ett par meter därifrån, viskade Tom till mig att han ville binda Jim vid 

trädet för att skoja med honom, men jag avrådde honom, ty Jim kunde ju vakna och ställa till bråk, 

och då skulle de snart komma på att jag inte låg i min säng. Sen sa Tom att han inte hade tillräckligt 

med ljus med sig, han tänkte smyga in i köket och ta ett par stumpar till. Jag ville inte att han skulle 

riskera det, för Jim kunde ju vakna. Men Tom tyckte att vi skulle ta chansen, så vi kröp in och fick 

tag i tre ljus och Tom la fem cent på bordet som betalning. Sen gick vi ut igen, och jag var ängslig 

att komma iväg, men Tom kunde inte låta bli att krypa fram till Jim och hitta på någonting med 

honom. Jag väntade en bra stund, och allt var mycket tyst och ensamt. 

Så snart Tom kom tillbaka från den sovande Jim, stack vi iväg på stigen runt trädgårdsstaketet 

och gav oss iväg uppåt kullen, som har en brant topp och ligger på andra sidan huset. Tom berättade 

att han tagit av Jim hatten och hängt den på en kvist rakt över honom. Jim rörde sig lite i sömnen, 

men vaknade inte. Efteråt påstod Jim att häxorna hade förhäxat honom och försatt honom i trans 

och sen ridit på honom över hela staten och satt honom sovande under trädet igen och hängt hans 

hatt på en kvist ovanför för att visa vem som gjorde det. Och när Jim berättade detta för andra 

gången, påstod han att häxorna ridit honom ända ned till New Orleans, och sen bättrade han på det 

för varje gång tills han till slut påstod att häxorna använt honom som ridhäst över hela världen och 

nästan tog död på honom och att hans rygg var full av sadelsår. Jim var omåttligt stolt över vad som 

hade hänt honom, och han blev så högfärdig att han inte ville se åt de andra negrerna [slavarna]. De 

kunde komma miltals ifrån för att höra honom berätta om saken, och man såg upp till honom mer 
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än till någon annan svarting [slav] i hela landskapet. Främmande negrer [slavar] kunde stå med 

munnen vidöppen och titta på honom som om han varit ett underverk. Negrer [slavar] pratar alltid 

om häxor och trolldom när de sitter vid elden i köket, men när nu någon förde häxor på tal och 

påstod att han visste en hel del om saken, så föll Jim in: »Äh! Vad vet du om häxor?» Och så var 

den negern [slaven] tillplattad för kvällen och måste droppa av. Jim bar alltid den där femcentaren 

vi lagt på bordet om halsen i ett snöre och påstod att den var en talisman, som djävulen själv gett 

honom med sina egna händer och sagt att han kunde kurera vilka sjukdomar som helst med den och 

framkalla häxor när han ville, bara genom att säga något till slanten. Men Jim sa aldrig vad det var 

han sa till femcentaren. Det kom negrer [slavar] från hela trakten och gav Jim allt de hade bara för 

att få titta på den där femcentaren, men de vågade inte röra vid den därför att djävulen hade haft den 

i sina händer. Jim blev nästan oduglig som tjänare för att han blev så högfärdig över att ha sett 

djävulen och blivit riden av häxor. 

 

Efter denna händelse går det några månader innan Hucks far plötsligt dyker upp och tar Huck bort 

från Änkan Douglas och håller honom inlåst i en liten hydda en bit utanför staden. Hucks far vill 

egentligen bara åt Hucks pengar, och Huck beslutar sig för att smita. Efter att han lyckats smita 

från sin far träffar han på Jim, som har rymt från fröken Watson för att slippa säljas. De båda slår 

följe på en flotte längs Mississippi-floden för att ta sig till en stat där slaveri är förbjudet. Men när 

de försöker ta sig till staden Cairo, ett delmål för dem, drabbas Huck av samvetskval: 

 

Ur sextonde kapitlet: 

Nu fanns det inget annat att göra än att hålla utkik efter den där staden och akta sig att passera utan 

att se den. Jim sa att han var säker på att han skulle se den, för han skulle vara en fri man samma 

minut han såg den, men om han missade den skulle han driva in i slavstaten igen. Varannan minut 

for han upp och ropade: – Där är den! 

Men det var misstag. Det var bara eldflugor, så han måste sätta sig och hålla utkik igen. Jim sa 

att han hade riktiga frosskakningar för att han var så nära friheten. Nå, jag kan tala om att jag också 

kände frosskakningar när jag hörde honom säga så. För jag började nu begripa att han var nästan fri 

– och vem bar skulden till det? Jo, bara jag. Jag kunde inte få det ur mitt samvete på något sätt. Det 

började oroa mig så att jag inte kunde få någon vila, jag kunde knappast sitta stilla på ett ställe. Jag 

hade inte riktigt tänkt på förut vad jag höll på att göra. Men nu hade jag det klart för mig och det 

plågade mig mer och mer. Jag försökte säga mig själv att jag inte kunde klandras, för det var ju inte 

jag som hade stulit Jim från hans rätta ägare, men det tjänade ingenting till. Samvetet kom fram 

varenda gång och sa: »Men du visste att han hade rymt, och du kunde ha paddlat iland och talat om 
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det för någon.» Så var det – jag kunde inte komma förbi det på något sätt. Det var där skon klämde. 

Samvetet sa: vad har stackars fröken Watson gjort dig för att du skulle stjäla hennes neger [slav] 

rakt under hennes näsa och inte säga ett ord? Vad hade den stackars gamla kvinnan gjort dig för att 

du skulle vara så elak? Jo, hon hade försökt lära dig att läsa, hon försökte lära dig skick och fason 

och hon försökte vara god emot dig på alla sätt. Det är vad hon gjorde. 

Jag började känna mig så usel och eländig att jag nästan önskade att jag var död. Jag traskade 

upp och nerför flotten och skällde ut mig inför mig själv, och Jim traskade också lika nervöst 

omkring. Ingendera av oss kunde hålla sig stilla. Gång efter annan snodde han runt och sa: – Där ä' 

Cairo! och det gick igenom mig som ett skott, och om det hade varit Cairo, så skulle jag nog ha dött 

av uselhet. 

Jim talade högt hela tiden medan jag talade med mig själv. Han sa att det första han skulle ta 

sig för med när han kom till en fri stat, var att spara ihop pengar och aldrig ge ut så mycket som en 

cent, och när han fått ihop nog skulle han köpa tillbaka sin hustru, som var såld till en farm inte 

långt från fröken Watson, och sedan skulle de båda arbeta ihop pengar så att de kunde köpa sina två 

barn fria, och om deras ägare inte ville sälja dem, skulle de ta reda på en abolitionist som kunde 

sälja dem tillbaka. 

Jag frös ända in i hjärtat av att höra såna ord. Jim skulle aldrig ha vågat tala på det viser förr i 

sitt liv. Vilken skillnad det blev när han ansåg sig vara fri när som helst! Det var precis som det 

gamla ordspråket: »Ge en neger [slav] en tum och han kommer att ta en aln.» Det här kommer av att 

jag inte tänkt mig för, sa jag till mig själv. Här kommer nu den här negern [slaven], som jag så gott 

som hjälpt att rymma, och säger att han tänkte stjäla tillbaka sina barn – barn som tillhörde en karl 

som jag inte alls kände och som aldrig gjort mig något illa. 

Jag var ledsen över att höra Jim säga sånt där, han sjönk så i min aktning. Mitt samvete 

oroades och till slut sa jag till det: – Låt mig vara – det är ju inte för sent än – jag ska paddla iland 

första gången jag ser en ljusglimt och tala om alltihop. Genast kände jag mig lugnad och lycklig och 

lätt som en fjäder. Alla mina bekymmer försvann. Jag började titta noga efter nåt ljussken och 

nästan sjöng för mig själv. Jim ropade: 

 Vi är räddade, Huck, vi är räddade! Opp och hoppa, där är gamla goda Cairo till sist. Jag vet 

det! 

 Jag tänker ta kanoten och fara dit och titta efter, Jim. Det kanske är fel i alla fall. 

Han skyndade sig att göra i ordning kanoten och lade sin gamla rock i bottnen på den för mig 

att sitta på och gav mig paddeln, och när jag stack ut, sa han: 

 – Snart kommer jag att hojta av glädje, och då ska jag berätta att alltsammans var Hucks 

förtjänst. Jag är en fri man, men jag kunde inte ha blitt fri om inte Huck hjälpt mig. Jim ska aldrig 
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glömma dig Huck, du är den bästa vän som Jim någonsin haft, och du är den enda vän som gamle 

Jim har nu. 

 

Läsarreaktioner på två utdrag ur Mark Twains 

Huckleberry Finns äventyr: Enkät 

 

Enkäten innehåller tre avdelningar: 

A) Frågor om din läsning av texten 

B) Frågor om din läsning av skönlitteratur i allmänhet 

C) Personuppgifter 

 

A. Om din läsning av texten: 

A1. Vilka är de viktigaste tankarna och reflektionerna som väcks hos dig vid läsningen av texten? 

 

A2. a) Huck är romanens berättare. Hur upplever du, utifrån de två utdragen, honom som berättare?  

Markera med kryss i den ruta du tycker stämmer bäst med din upplevelse: 

 Moralisk         Omoralisk 

  □  □  □  □  □   

  

 Pålitlig         Opålitlig 

  □  □  □  □  □ 

 Mogen         Naiv  

  □  □  □  □  □ 

 Ärlig         Oärlig  

  □  □  □  □  □ 

Kommentarer: 
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A3. Hur är dina känslor inför texten som helhet (båda utdragen tillsammans)? 

 I huvudsak positiva       I huvudsak negativa 

  □  □  □  □  □ 

Motivera: 

 

A4. Hur upplever du annars texten som helhet? Markera med kryss i den ruta som passar bäst: 

 Komisk         Tragisk/sorglig 

  □  □  □  □  □ 

 Verklighetstrogen       Overklig 

  □  □  □  □  □ 

 Aktuell          Föråldrad 

  □  □  □  □  □ 

 Intressant         Ointressant 

  □  □  □  □  □ 

 

Kommentarer: 

 

A5. I det första utdraget smyger sig Huck och Tom förbi den sovande Jim. 

a) Hur skulle du beskriva pojkarnas (Hucks och Toms) agerande? Markera med kryss: 

 Acceptabelt        Oacceptabelt 

  □  □  □  □  □ 

Motivera: 

 

b) Jag tycker att Jims reaktion på händelsen med hatten och femcentaren är: 

 Komisk         Tragisk/sorglig 

  □  □  □  □  □ 

 Rationell        Vidskeplig 

  □  □  □  □  □ 

 Genomtänkt        Ogenomtänkt 

  □  □  □  □  □ 

 Trovärdig        Osannolik 

  □  □  □  □  □ 

Kommentarer: 
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c) Har du något övrigt att tillägga om detta utdrag? 

 

A6. I det andra utdraget funderar Huck på om han ska paddla iland och ”tala om alltihop”. 

a) Har du förståelse för hur Huck resonerar i detta utdrag? 

 Nej, Inte alls       Ja, i mycket stor utsträckning 

  □  □  □  □  □ 

Motivera: 

 

b) Tror du att Huck sedan anger Jim? 

 □ Nej    □ Ja 

 Varför tror du så? 

 

c) Hade du själv angett Jim? 

 □ Nej    □ Ja 

 Varför? Varför inte? 

 

d) Har du något övrigt att tillägga om detta utdrag? 

 

A7. Här följer ett antal påståenden om texten som helhet. Markera med ett kryss i den ruta du tycker 

passar bäst. Håller du med om påståendet eller inte? 

a)”Jag är positiv till de attityder och åsikter som finns i texten.” 

 Håller med        Håller inte alls med 

  □  □  □  □  □ 

b) ”Jim är en person jag skulle vilja vara vän med” 

 Håller med        Håller inte alls med 

  □  □  □  □  □ 

c)”Jag tycker att texten är trovärdig.” 

 Håller med        Håller inte alls med 

  □  □  □  □  □ 

d)”Huck är en person jag skulle vilja vara vän med.” 

 Håller med        Håller inte alls med 

  □  □  □  □  □ 
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e)”Jag tycker att texten ger ett föråldrat intryck.” 

 Håller med        Håller inte  alls med 

  □  □  □  □  □ 

f)”Jim är en verklighetstrogen karaktär.” 

 Håller med        Håller inte alls med 

  □  □  □  □  □ 

 

Kommentarer: 

 

A8. Hur skulle du beskriva textens språk (avseende sådana saker som beskrivningar och ordval)? 

Motivera: 

 Engagerande        Stelt/tråkigt 

  □  □  □  □  □ 

 Modernt        Gammaldags 

  □  □  □  □  □ 

 Lämpligt        Olämpligt 

  □  □  □  □  □ 

Kommentarer: 

 

A9. Tycker du att texten som helhet passar in i din uppfattning om hur man bör bete sig? Markera 

med kryss och motivera gärna! 

 Ja, i mycket stor  

 utsträckning        Nej, inte alls 

  □  □  □  □  □ 

Motivera (gärna med exempel): 

 

A10. a) Tror du att du på något sätt skulle kunna använda dig av textens innehåll i anslutning till 

händelser i ditt eget liv? Markera med kryss och motivera gärna! 

 Ja, i mycket stor  

 utsträckning        Nej, inte alls 

  □  □  □  □  □ 

Motivera (gärna med exempel): 
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b) Tror du att du på något sätt skulle kunna använda dig av textens innehåll i diskussioner och 

debatter som du har stött på, läst om eller deltagit i? 

 Ja, i mycket stor 

 utsträckning        Nej, inte alls 

  □  □  □  □  □ 

Motivera (gärna med exempel): 

 

A11. Upplever du texten som rasistisk? Motivera gärna med exempel! 

a) I det första utdraget: 

 Inte alls        I mycket stor utsträckning 

  □  □  □  □  □ 

Motivera: 

 

b) I det andra utdraget: 

 Inte alls        I mycket stor utsträckning 

  □  □  □  □  □ 

Motivera: 

 

c) I texten som helhet: 

 Inte alls        I mycket stor utsträckning 

  □  □  □  □  □ 

Motivera: 

 

A12. Om du utgår ifrån den lästa texten, hur är ditt intryck av Mark Twain? 

a) Som författare? 

 I huvudsak positivt       I huvudsak negativt 

  □  □  □  □  □ 

Kommentarer: 

 

b) Som person? 

 I huvudsak positivt       I huvudsak negativt 

  □  □  □  □  □ 

Kommentarer: 
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A13. Har du något övrigt att tillägga eller utveckla i anslutning till den lästa texten, eller till 

enkätens frågor? 

 

 

B. Om din egen läsning i allmänhet: 

B1. Hur ofta läser du skönlitteratur (det vill säga romaner, noveller eller liknande) på fritiden? 

Ringa in det alternativ som stämmer in bäst:   

  

 Dagligen En gång/  Några ggr/  Mer sällan  Aldrig 

   Vecka   månad   

 

B2.Vilken sorts skönlitteratur läser du oftast (till exempel särskilda genrer eller typer av 

berättelser)? Ge gärna flera svar om det känns mest korrekt. 

 

 

 

B3. Skulle du definiera dig själv som en van läsare av skönlitteratur? 

          Ja, i mycket stor  

 Nej, Inte alls        utsträckning 

  □  □  □  □  □ 

Kommentarer: 

 

B4. I vilken utsträckning upplever du att du och dina värderingar påverkas, och har påverkats, av 

läsning av skönlitteratur?   

 Inte alls        I mycket stor utsträckning 

  □  □  □  □  □ 

Kommentarer: 
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C. Om dig: [gymnasieelever] 

C1. Är du: □ Tjej    □ Kille 

 

C2. Vilket år är du född? 

 

C3. Gymnasieprogram:  

 

C4. a) Vilket land är du född i? 

 

 b) Vilket land är din mamma född i ? 

 

 c) Vilket land är din pappa född i? 

 

C5. Har du tidigare läst Huckleberry Finns äventyr?  

 □ Ja    □ Nej 

 

C6. Har du tidigare läst något annat verk utav Mark Twain? 

 □ Ja    □ Nej  

 I så fall vilket/vilka? 
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C. Om dig: [universitetsstudenter] 

C1. Är du: □ Kvinna   □ Man 

 

C2. Födelseår? 

 

C3. Vilket program gick du på gymnasiet? 

 

C4. Läser du Retorik B som: 

 □ Fristående kurs? 

 □ Del av program? I så fall vilket: 

 

C5. Har du läst några kurser i litteraturvetenskap på universitetsnivå? 

 □ Ja    □ Nej 

  I så fall upp till vilken nivå (A-kurs, B-kurs, C-kurs osv.)? 

 

C6. Har du läst några andra ämnen på universitetsnivå (förutom retorik och litteraturvetenskap)? 

 □ Ja    □ Nej 

 I så fall vilka? 

 

 

C7. a) Vilket land är du född i? 

 

 b) Vilket land är din mamma född i? 

 

 c) Vilket land är din pappa född i? 

 

C8. Har du tidigare läst Huckleberry Finns äventyr?  

 □ Ja    □ Nej 

 

C9. Har du tidigare läst något annat verk utav Mark Twain? 

 □ Ja    □ Nej 

 I så fall vilket/vilka? 


