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1 Inledning 
Det finns olika syner på litteraturläsning som en del av undervisningen i en skolkontext. 

Traditionellt har svenskämnet delats upp i ett språkämne och ett litteraturämne. Vidare 

kan vart och ett av dessa ämnen betraktas på olika sätt. Malmgren delar upp ämnet i tre 

ämneskonceptioner: svenskan som färdighetsämne, svenskan som litteraturhistoriskt 

bildningsämne och svenskan som erfarenhetspedagogiskt ämne.1 Dessutom medför 

skolans demokratiuppdrag att svenskämnet även blir ett erfarenhetspedagogiskt 

demokratiämne.2 Inom litteraturdelen kan man i ämnesplanerna för svenskämnet på 

gymnasiet utläsa samtliga dessa konceptioner. Det klargörs att litteraturämnet ska leda 

till förståelse för andra människors erfarenheter och livsvillkor, men även att eleverna 

ska ges möjlighet att sätta litteraturen i relation till sina egna erfarenheter. Dessutom ska 

de ges kunskaper om berättartekniska och stilistiska drag samt utveckla förmåga att 

arbeta med och reflektera över skönlitteratur.3  

I praktiken tycks det dock finnas en viss obalans mellan elevernas utveckling 

inom konceptionerna. Gällande skönlitteraturläsning i gymnasieskolan tycks den 

erfarenhetspedagogiska riktningen finna starkast gillande även om detta inte är 

oemotsagt.  Å ena sidan finns flera röster som talar för att svenska gymnasielevers och 

studenters tolkningar av skönlitterära texter tenderar att bli högst personliga och ha lite 

uttalad koppling till den lästa litteraturen.4 Å andra sidan finns det en risk att så kallad 

instrumentellt pedagogisk läsning uppstår när fokus läggs på den färdighetspedagogiska 

aspekten av litteraturläsningen, det vill säga att texterna inte får någon betydelse för 

eleverna och att de istället lärt sig att behandla dem som de tror att det förväntas av 

dem.5 

Detta presenterar ett problem inom litteraturämnet svenska där den 

erfarenhetspedagogiska läsningen och de tolkningar den innebär representerar en pol. 

Motsvarande pol i andra änden av spektret representeras av en mer färdighetsorienterad 

läsning där tolkningarna utgår från textens element. Om det uppstår en obalans åt någon 

                                                
1 Lars-Göran Malmgren, Svenskundervisning i grundskolan, 2., [aktualiserade] uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 1996: 86. 
2 Gunilla Molloy, Skolämnet svenska: en kritisk ämnesdidaktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007: 
185. 
3 Skolverket. Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen. 
Stockholm 2011: 160- 161. 
4 Se exempelvis: Thorson, Staffan,’ den röda tråden…’ 2009, Petterson, Torsten, ’Litterär 
tolkningskompetens på tre utvecklingsnivåer’ 2015, Wennerström Wohrne, Maria, ’En ogift mammas 
självmord i 1920-talets Frankrike’ 2015. 
5 Anders Öhman, Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 2015:35 
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av polerna riskerar en av de nämnda ämneskonceptionerna att bli osynliggjord, något 

som får anses vara icke önskvärt. 

Man kan därmed fråga sig om det skulle vara möjligt att använda textnära 

analysmetoder med syftet att stärka den litterära färdighetsläsningen utan att göra avkall 

på den erfarenhetspedagogiska aspekten av skönlitteraturläsning. 

Jag ämnar i följande text utforska denna möjlighet genom att genomföra en 

arketypanalys av två skönlitterära texter. En arketypanalys syftar till att identifiera och 

analysera arketyper, ett begrepp som kan beskrivas enligt följande:  
In literature, as well as in other verbal structures such as advertisements, 
certain elements and structural patterns are recurrent; this is evident in works 
both old and new, classical and pop. These patterns or models – fundamental 
and ancient – recur often enough to be recognizable as aspects of all literary 
experience-, as such, they are archetypal.6 
 

Detta innebär att arketypanalysen är en metod som fokuserar  på återkommande 

drag i skönlitterära texter. Vidare vill jag låta de olika texterna utgöra litterär erfarenhet 

för inbördes jämförelser mellan de bägge verken. Detta görs av två anledningar, den 

första är att i analysen vill jag låta verken ersätta mina personliga och litterära 

erfarenheter då jag inte kan förutsätta att dessa motsvarar andra läsares erfarenheter. 

Den andra, och kanske viktigaste orsaken, är att om metoden skulle användas i 

undervisning bör den kunna användas av elever med begränsade litterära erfarenheter 

och därmed vill jag undersöka hur väl ett enda verk kan utgöra litterär erfarenhet i 

analys av ett annat. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att analysera två romaner, som skiljer sig åt både till form 

och innehåll, utifrån en metod som fokuserar på återkommande drag i skönlitteratur, för 

att på så sätt diskutera metodens användbarhet som analysverktyg i 

gymnasieundervisning. Genom att ställa delar med liknande funktion i olika texter mot 

varandra ämnar jag även avgöra om dessa delar kan fungera som litterära erfarenheter 

som kan bidra till att främja textnära tolkning och därmed kunna ses som ett verktyg för 

att stärka litterär kompetens.  

	

                                                
6 Glenna Sloan Davis, The child as critic: teaching literature in elementary and middle schools, 3. ed., 
Teachers College Press, New York, N.Y., 1991: 48. 
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2 Metod och material 
Här görs en kort presentation av den valda analysmetoden. Efter detta motiveras valet 

av primärlitteratur och en kort presentation av de valda texterna ges.  

 
2.1 metod 

Den valda metoden är en arketypanalys enligt Fryes metod som beskrivs i Anatomy of 

criticism: four essays (1957). Den syftar till att identifiera återkommande drag av 

arketypisk karaktär ur de olika texterna. Efter detta görs en jämförelse mellan de 

arketyper, eller återkommande element som återfinns i de valda texterna för att på så 

sätt låta de skilda verken agera litterär erfarenhet för varandra.  

Eftersom analysen behandlar berättande texter och eftersom jag vill få möjlighet 

att genomföra en mer djuplodande analys av åtminstone några av de arketypiska drag 

som kan återfinnas i texter har jag valt att begränsa mig till att behandla modus, mythoi 

och karaktärer. Detta kan motiveras med att kännedom om modus, det vill säga verkets 

grad av realism, och mythoi, den översta nivån av genrebeskrivning, är en förutsättning 

för att man ska kunna identifiera karaktärerna. På samma sätt är kännedom om modus 

en förutsättning för att identifiera mythoi. Detta medför att metoden i sig är en process 

där varje steg bidrar till kunskap som möjliggör nästa steg i analysen.  Metoden kan 

dock vara betydligt mer omfattande än vad jag kan visa här. 

 

2.2 Urval 

De två texter jag har valt att analysera är Jokern (2010) av Markus Zusak och 

Fyrväktaren (2005) av Jeanette Winterson. De valda verken skiljer sig från de verk som 

tidigare har analyserats utifrån Fryes arketypteori. Detta är en bidragande faktor till 

valet av material. Vidare visar de bägge verken på en komplexitet som medför att det 

kan vara av intresse att analysera dem utifrån den valda metoden. Den korta 

introduktionen till de båda verken som ges nedan visar att Fyrväktaren har en intressant 

utformning i sitt sätt att behandla tid och handling. På samma sätt medför tillförandet av 

en ny karaktär i slutet av Jokern att handlingen kan ses ur ett nytt perspektiv.  Förutom 

att verken skiljer sig från de texter som Frye använder för som exempel i beskrivandet 

av sin teori skiljer sig verken även väsentligt från varandra. Jag hoppas att genom att 

analysera texter som de två valda kunna avgöra hur långt analysmetodens 

funktionsduglighet sträcker sig, och därmed hur användbar den kan anses vara inom 

litteraturundervisningen i gymnasieskolan. Båda verken är dessutom innehållsmässigt 
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intressanta att använda inom undervisning. I Jokern ges flera möjligheter att behandla 

ämnen som social utsatthet, brott och våld och i Fyrväktaren är utanförskap och sociala 

förändringar och HBTQ-frågor ämnen som kan tas upp för diskussion i en 

klassrumsmiljö. 

Markus Zusaks verk Jokern handlar om den ofrivillige hjälten Ed Kennedy. Han 

finner sig i en situation där han måste utföra flera uppdrag, eller leverera budskap – 

originaltiteln är I am the messenger. Berättelsens slut medför att handlingen ses ur ett 

nytt perspektiv vilket gör att verket kan läsas på flera nivåer och betraktas som olika 

lager av samma text.  

Detsamma kan anses vara sant för Fyrväktaren. Läsaren möts av två historier som 

berättas parallellt. Berättelsen om Silver, en flicka som blir föräldralös, och hennes liv. 

Den andra berättelsen är om Babel Dark, en präst som levde ett tragiskt dubbelliv. De 

bägge berättelserna vävs samman genom platsen de utspelar sig på, fyren som finns där 

och den blinde fyrväktaren. Dessa berättelser förs fram som små fragment som måste 

pusslas ihop och separeras från varandra.  

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
Här ges en kort förklaring till teorier om litterär kompetens. Vidare ges en bakgrund till 

Fryes arketypanalys och hur denna har använts i undervisningskontext. 

 

3.1 Om litterär kompetens och litteraturläsning i skolkontext 

Eftersom syftet med föreliggande analys innefattar att avgöra om den valda metoden 

kan bidra till en ökad litterär kompetens är det på sin plats att redogöra för vad 

begreppet innebär. Vidare presenteras nedan olika sätt att närma sig litterär kompetens i 

litteraturläsning i undervisningssammanhang. 

Torell förklarar litterär kompetens som en balanserad kombination av tre 

delkompetenser. En förutsättning för att den litterära kompetensen ska vara optimal är 

en balans mellan delkompetenserna som utgör denna: den medfödda konstitutionella 

kompetensen som innebär att skapa och även förstå fiktion, performanskompetensen 

som är den inlärda förmågan att analysera och tala om litteratur, den sista delen är 

literary transfer-kompetensen som betecknar förmågan att koppla det lästa till egna 
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erfarenheter.7 Om det skulle uppstå en obalans åt någon av kompetenserna uppstår en 

blockering som medför att delar av den litterära kompetensen blir inaktiva. Det finns 

andra definitioner av termen litterär kompetens. Culler beskriver den som: 

En poetik som beskriver litterär kompetens skulle lägga fokus på de 

konventioner som gör litterära strukturer och betydelser möjliga: Vilka är de 

koder eller system av konventioner som gör det möjligt för läsare att identifiera 

genrer, känna igen intriger, skapa ”karaktärer” av de spridda detaljer som texten 

erbjuder, identifiera teman i litterära verk och utföra de slags symboliska 

tolkning som låter oss bedöma dikters och berättelsers vikt?8 

Denna definition skulle enligt min tolkning till största del falla in under 

performanskompetensen. Dessa två exempel kan illustrera en delning som finns inom 

synen på litteraturläsning. Cullers definition visar på en bild av litterär kompetens som 

en färdighet som närmar sig ett färdighetsämne.   

Persson påpekar att det ur ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv framförts kritik 

mot att se litteraturämnet som ett färdighetsämne.9 Denna uppfattning kan även skönjas 

i Lutas förklaring att det finns en ”tendens att anse att teorins herravälde i 

litteraturstudier kommit till vägs ände”.10 Lutas beskriver vidare hur litteraturteoretiker 

själva vänt sig mot allt för teoretisk undervisning i litteraturvetenskap. Kritiken riktas 

främst mot så kallad high theory, som innefattar teorier som främst grundar sig i 

textnära analyser och därmed anses stänga av externa kontexter.11 

Ett annat sätt att närma sig skönlitterära texter är genom olika läsarter. Tengberg 

påpekar att Rosenblatts distinktion mellan efferent och estetisk läsning blivit ett 

standardverktyg inom svensk litteraturdidaktik12 men menar vidare att olika tolkningar 

av begreppen kan göra det svårt att använda dem.13 Dessa läsarter tycks beskriva läsaren 

inställning till den lästa texten, eller vad denne söker uppnå med läsandet. I Samtalets 
                                                
7 Örjan Torell, & Örjan Torell, Hur gör man en litteraturläsare?: om skolans litteraturundervisning i 
Sverige, Ryssland och Finland : [rapport från projektet Literary Competence as a Product of School 
Culture] / Örjan Torell (red.) ..., Institutionen för humaniora, Mitthögskolan, Härnösand, 2002: 82–88. 
8 Culler, Jonathan D., Litteraturteori: en mycket kort introduktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011: 
65. 
9 Magnus Persson, Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, 
1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007: 242. 
10 Liviu Lutas, ’Teori i litteraturundervisning på gymnasiet – tre klassrumsexempel’ i Anders Persson, & 
Roger Johansson, (red.), Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika 
institutionella sammanhang: utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet, Institutionen för 
utbildningsvetenskap, Lunds universitet, Helsingborg, 2014 
http://lup.lub.lu.se/record/4437902: 129. 
11 Lutas: 130. 
12 Michael Tengberg, ’Läsarter som analysredskap: tunnelseende eller utblick?’ I Tidskrift för 
litteraturvetenskap [Internet]. 2010;40(3–4):81–9.  
13 Tengberg, 2010: 82–83. 
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möjligheter: om litteratursamtal och litteraturreception i skolan presenterar Tengberg 

sex olika läsarter. De är handlingsorienterade-, betydelseorienterade-, 

värderingsorienterade-, subjektsorienterade-, intentionsorienterade- och metakognitiva 

läsarter.14 Enligt min förståelse av läsarterna är det, åtminstone delvis, möjligt att passa 

in dem under de litterära delkompetenserna som Torell beskriver. Den 

handlingsorienterade läsarten fokuserar exempelvis på kognitiv förståelse av texter15 

vilket medför att den kan ses som en form av konstitutionell kompetens. Den 

betydelseorienterade är mer tolkningsorienterad och syftar till att ”orientera sig mot 

aspekter i texter såsom just tecken för något som inte är explicit utskrivet”.16 Fokus på 

tecken inom texter skulle kunna medföra att denna läsart kan ses som en form av 

performanskometens. De subjektsorienterade läsarterna, som fokuserar på kopplingar 

mellan texten och personliga erfarenheter17 kan delvis ses som en del av literary 

transfer-kompetensen.  

Det går även att se kopplingar mellan ämneskonceptionerna och läsarterna. 

Exempel på detta är hur de värderingsorienterade läsarterna som fokuserar på de 

värderingar som skolan representerar, vilket Tengberg beskriver som ”relativt 

förutsägbara i skolsammanhanget”18 kan kopplas till svenskämnet som 

erfarenhetspedagogiskt demokratiämne.  

 

3.2 Om Fryes arketypanalys 

Frye anses vara en av förgrundsfigurerna inom litteraturvetenskaplig arketypteori. 

Arketypanalysen som sådan kan spåras till antiken19 men förknippas i modern 

litteraturteori främst med C.G. Jung.20 Rönnerstrand menar att det finns två läger inom 

arketypforskningen där det ena går tillbaka på Jung och dennes övertygelse om att 

arketyper är psykiska strukturer i det kollektivt omedvetna.21 Det andra lägret, för vilket 

Frye beskrivs som representativ menar att arketyperna är litterära mönster.22  

                                                
14 Michael Tengberg, Samtalets möjligheter: om litteratursamtal och litteraturreception i skolan, Brutus 
Östlings bokförlag Symposion, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2011, Stockholm, 2011: 196. 
15 Tengberg, 2011: 197. 
16 Tengberg, 2011: 205. 
17 Ibid: 216. 
18 Ibid: 211. 
19 Torsten Rönnerstrand, Arketyperna och litteraturen: om arketypbegreppet i litteratur och 
litteraturanalys, 1. uppl., Gleerup, Malmö, 1993: 9. 
20 Rönnerstrand: 6. 
21 Ibid: 30. 
22 Ibid: 31–32. 
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Frye redogör för sin arketypanalysmetod i Anatomy of criticism: four essays 

(1957),23  som av Rönnerstrand beskrivs som ett av den amerikanska strukturalismens 

mest framstående verk.24 Frye talar där om behovet av en gemensam grund för 

litteraturkritik där ett sökande efter egenskaper inom litteraturen som kan göra 

litteraturkritiken systematisk efterfrågas:  

I suggest that it is time for criticism to leap to a new ground from which it 

can discover what the organizing or containing forms of its conceptual 

framework are. Criticism seems to be badly in need of a coordinating 

principle, a central hypothesis which, like the theory of evolution in biology, 

will see the phenomena it deals with as parts of a whole.25 

För att uppnå detta skapar Frye ett systematiskt sätt att kategorisera litterära texter som 

influerats av bland annat Aristoteles.26 Han delar in skönlitteratur i fem modus som 

anger stämningen i ett verk och stäcker sig mellan myt och ironi.27 Vilket modus en text 

kan anses tillhöra avgörs av huvudpersonens relativa förmågor i förhållande till dennes 

omvärld och de varelser som befolkar den. Inom myten är hjälten gudalik och 

överlägsen andra i den värld texten utspelar sig. Ordet hjälte åsyftar därmed snarare 

huvudkaraktären än en hjälte i ordets verkliga bemärkelse. Frye benämner exempelvis 

Barabas i The Jew of Malta, en man som bland annat berättar att han förgiftat brunnar,28 

en hjälte inom den sjätte tragedifasen.29 

 De fem modusen är: myt, romantiskt modus, högmimetiskt modus, lågmimetiskt 

modus och ironiskt modus.30 Myten kännetecknas av att huvudpersonen är överlägsen 

såväl övriga människor som de livsvillkor som styr dem.31 Frye påpekar att detta 

medför att huvudpersonen är gudalik,32 vilket medför att många religiösa texter kan 

anses tillhöra detta modus. I det romantiska moduset är hjälten fysiskt överlägsen andra 

människor och kan styra sina egna livsvillkor.33 Hjälten är visserligen överlägsen andra 

människor men världen i vilken denne rör sig är människornas. Till det romantiska 

                                                
23 För en överskådlig presentation av Fryes Arketypteori se bilaga A 
24 Rönnerstrand: 165. 
25 Northrop Frye, Anatomy of criticism: four essays, Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1957: 16. 
26 Frye: 33. 
27 Ibid: 33-34.  
28 Christopher Marlowe, The Jew Of Malta [Elektronisk resurs], Project Gutenberg ; NetLibrary, 2000 
29 Frye: 222. 
30 Frye: 33-34. 
31 Ibid: 33. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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moduset klassas folksagor och legender.34 I det högmimetiska moduset är hjälten 

fortfarande överlägsen andra människor i den värld han eller hon lever men besitter inte 

förmågan att påverka världen till den grad som hjältarna i de tidigare nämnda modusen, 

Frye påpekar att detta är den form av hjälte som Aristoteles åsyftade med ordet hjälte.35 

I nästa modus är hjälten, eller hjältinnan, inte överlägsen andra människor eller besitter 

någon förmåga att kontrollera sin omvärld, utan denna hjälte är helt igenom mänsklig.36 

Det sista moduset är det ironiska. Inom det ironiska moduset kan läsaren oftast se ner på 

hjälten med en känsla av absurditet och frustration.37 

Inom varje modus kan man finna fyra huvudgenrer, så kallade mythoi: satir, 

komedi, tragedi och romance.38 En berättelses mythoi kategoriseras främst av 

handlingen, eller de handlingar karaktärerna utför. Dessa mythoi kan ytterligare delas in 

i sex så kallade faser.39 Genrerna och faserna, som kan ses som undergenrer, är 

beroende av deras position inom Mythoicirkeln (the circle of mythoi).40 Komedin är 

exempelvis placerad mellan satiren och romancen och bygger på en uppåtgående rörelse 

inom cirkeln. Tragedin är placerad mellan romancen och satiren och bygger på en 

nedåtgående rörelse. Detta medför att de faser som finns inom varje genre delvis löper 

parallellt med varandra. Det finns således liknande drag mellan en satirisk komedi, den 

så kallade ironiska fasen, och en komisk satir, den så kallade låga norm satiren. På 

samma sätt finns det likheter mellan komisk romance och romantisk komedi. 

Skillnaderna kan ibland tyckas hårfina. Indelningen av varje mythoi i faser medför 

dessutom en svårighet att ge varje mythoi en enkel definition.     

De arketypiska karaktärerna har hämtats från det klassiska dramat och faller in 

under en av fyra grupper. Dessa grupper är Alazon, Eiron, Agroikon och Bomolochoi.41 

Utöver dessa grupper finns en joker med i leken. Denna är pharmakon – syndabocken, 

som utan att tillhöra någon av de grundläggande grupperna får en viktig roll genom att 

offras antingen som en följd av handlingen eller för att driva handlingen framåt.  Frye 

förklarar att i berättelser om förföljelse av minoriteter, som judar och svarta, fyller ofta 

                                                
34Frye: 33. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Frye: 33-34. 
38, Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, , Epikanalys: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 
1999: 54. 
39 För en kort översikt av faserna inom varje mythoi se bilaga A. 
40 Frye: 161–162. 
41 Ibid: 172. 
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de förföljda folken  just pharmakons funktion.42 Karaktärernas handlingsområden, deras 

karaktärsdrag och deras inställning till handlingen och de övriga karaktärerna är 

beroende av vilket mythoi berättelsen anses tillhöra.43 Varje grupp av arketypiska 

karaktärer innehåller i sin tur flera olika karaktärer. Det är omöjligt att hävda att 

karaktärerna inom en grupp har ett visst drag gemensamt eftersom det mythoi 

berättelsen placeras inom är helt avgörande för detta. Det tydligaste exemplet på detta är 

att en hjälte inom komedin är en karaktär ur eirongruppen,44 medan den inom tragedin 

tillhör alazongruppen.45 På samma sätt tillhör skurken inom komedin alazongruppen 

och inom tragedin placeras skurken inom eirongruppen. För att exemplifiera detta 

nämner Frye Cleante i Tartuffe som en agroikonkaraktär inom komedin,46 Sancho Panza 

i Don Quijote som en agroikonkaraktär inom romancen47 och Horatio i Hamlet som en 

agroikonkaraktär inom tragedin.48 

 

3.3 Om Fryes metod i undervisning 

Tanken att använda Fryes teori i undervisningen är inte ny. Hawkins beskriver i en 

artikel hur han när han undervisar om Shakespeare vid Dawson College använder Fryes 

arketypanalys som ett av de primära verktygen.49 Detta görs av flera anledningar. En av 

dem är att ge studenterna en möjlighet till betydelsefull läsning av Shakespeares verk 

utan att behöva förlita sig på andra personers läsningar.50 En annan anledning är att 

detta verktyg tycks göra det möjligt att dra paralleller till texter som studenterna 

vanligtvis läser och på så sätt tillföra en nöjesaspekt i läsningen av litterära klassiker.51 

Det finns även anpassningar för yngre läsare. I The Child as Critic utgår Sloan 

från Fryes arketypanalys i undervisning av litteratur för barn.52 Hon menar att den 

                                                
42 Frye: 41. 
43 För exempel på arketypiska karaktärer se bilaga A. 
44 Frye: 173. 
45 Ibid: 216. 
46 Frye: 177. 
47 Ibid: 197. 
48 Ibid: 219. 
49 Paul Hawkins, ‘Frye in the classroom: teaching Shakespeare with Northrop Frye and Harold Bloom.’ I 
English Studies in Canada 37. nr. 2[Internet]. 2011: 131–136. 
50 Ibid: 132. 
51 Ibid: 134. 
52 Glenna Sloan Davis, The child as critic: teaching literature in elementary and middle schools, 3. ed., 
Teachers College Press, New York, N.Y., 1991.  
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kunskapen barn får genom att studera litteratur på detta sätt utvecklas med barnen och 

ger en grund för en bredare förståelse för vad litteratur är och hur den fungerar.53 

I en artikel i Childrens Literature in Education hävdar Sloan att detta arbetssätt 

dessutom bidrar till en ökad uppskattning för litteratur hos eleverna. Hon förklarar hur 

hon innan arbetet med poesi upptas delar ut enkäter till barnen för att avgöra vad de har 

för attityd till ämnet. Samma enkät delas även ut efter avslutat moment och dessa visar 

på stora förändringar i attityd till poesi. 54 Detta beskrivs enligt följande: 

A child who at first wrote, ‘‘Poetry is too hard to read,’’ now says ‘‘Poetry is 

words leaping off the page.’’ Another said initially that she liked nothing 

about poetry; after the learning sequence on poetry, she wrote: ‘‘What do I 

like best about poetry? It lets your thoughts explode on the page.’’55 

Citatet ovan illustrerar endast Sloans erfarenhet av Fryes arketypanalys som pedagogisk 

metod och därmed inte kan anses ge en helt tillförlitlig bild av metodens effektivitet. 

Trots det tyder det på framgång hos eleverna.  

I The Child as Critic beskriver Sloan flera tillvägagångssätt för användandet av 

Fryes metod i undervisningen. Bland dessa finns exempelvis checklistor för att avgöra 

en texts mythoi.56 Andra exempel på hur hon arbetar med arketypanalys i 

undervisningen är att läraren i boksamtal uppmuntrar eleverna att jämföra de lästa 

texterna med andra verk eller berättelser de känner till. Läraren frågar efter andra 

berättelser med samma form som den lästa, ber eleverna att identifiera hjältar eller 

skurkar och att ge exempel på karaktärer som genomför liknande handlingar.57 

 

4 Tidigare forskning 
Här presenteras inledningsvis tidigare forskning inom Fryes litteraturvetenskapliga 

arketypanalys. Vidare presenteras nedan den bild forskningen ger om gymnasielevers 

och högskolestudenters litterära kompetens.  

 

                                                
53 Sloan, 1991: 45. 
54 Glenna Sloan Davis ‘Northrop Frye in the Elementary Classroom’ I Children’s Literature in Education 
40 [Internet] 2009: 133. 
55 Sloan, 2009. 
56 Sloan, 1991: 87. 
57 Ibid: 137-156. 
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4.1 Tidigare forskning med utgång i Fryes arketypanalys 

Renodlade analyser enligt Fryes metod tycks inte tillhöra vanligheterna inom 

arketypanalys. Det finns dock undantag. Löfgren har applicerat Fryes arketypanalys på 

Astrid Lindgrens Kalle Blomkvist.58 Hon ger även en kort beskrivning av Fryes 

Mythoicirkel och hur en och samma texts handling kan förflytta verket mellan olika 

faser, eller genrer inom cirkeln.59 Detta illustreras med hur Mio min Mio, som placeras 

inom romancen börjar i den första fasen, förflytas via den andra för att avslutas i den 

tredje. Mio är en barnhjälte som motarbetas av en falsk, äldre släkting, vilket är en 

förenkling av Fryes definition av den första fasen inom romancen.60 Den andra fasen är 

den pastorala i vilken en platonsk kärlek till ett syskon eller en vän är återkommande.61 

Detta motsvaras av vänskapen mellan Mio och Jum-Jum. Den tredje fasen, eller den 

normala fasen utgörs av hjältens äventyr.62 I fallet Mio min Mio är detta Mios äventyr 

som kulminerar i kampen mot den onde riddar Kato. 

Vidare finns exempel på hur delar av Fryes teorier använts inom 

arketypforskning. Holm refererar till Frye i sin analys av Gösta Berlings saga när hon 

förklarar att ” Northrop Frye påpekar att ’skeppsfarten’ är en arketyp i ’romancen’ eller 

riddardikten […]”.63 Detta tyder på att Holm identifierar karaktärernas äventyr som 

centralt i berättelsen. 

I Den frånvarande strukturen: introduktion till den semiotiska forskningen 

presenteras Eco idéer om arketyper som tycks närma sig Fryes snarare än Jungs.64 Trots 

likheterna kan man observera att i praktiken använder Eco varken samma utformning 

eller terminologi som Frye. Detta blir tydligt när han i Vad kostar ett mästerverk? ger en 

kort förklaring till varför filmen Casablanca åtnjuter sådan popularitet baserat på dess 

arketypiska form.65 

Den bredd som Fryes teori uppvisar genom att innefatta såväl drama som lyrik 

och epik medför att det till viss del är möjligt att applicera den även på tv-spel. Leeson 

                                                
58 Eva M Löfgren, ’Kalle Blomkvist och draken: Arketypstudier i Astrid Lindgrens barndeckare’ I 
Nikolajeva, Maria (red.), Modern litteraturteori och metod i barnlitteraturforskningen, Centrum för 
barnkulturforskning, Univ., Stockholm, 1992. 
59 Ibid: 52–53. 
60 Frye: 198. 
61 Frye: 200. 
62 Ibid. 
63 Birgitta Holm, Selma Lagerlöf och ursprungets roman: [Selma Lagerlöf and the novel of origins], 
Norstedt, Stockholm, 1984: 113. 
64 Umberto Eco, Den frånvarande strukturen: introduktion till den semiotiska forskningen, 1. uppl., 
Cavefors, Staffanstorp, 1971: 174–176. 
65 Umberto Eco, Vad kostar ett mästerverk? Bromberg, Stockholm, 1987: 214–219. 
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vid Laurentian University visar i sin artikel i English Studies in Canada att sex olika 

first-person shooter spel kan analyseras med Fryes metod.66 Han placerar spelen inom 

ett romantiskt modus då huvudpersonen kan anses vara överlägsen andra människor i 

den värld spelet utspelar sig.67 Även spelens mythoi är enligt Leeson romantiskt då 

handlingen är ett äventyr som slutar i skurkens eller hjältens död.68 En anpassning av 

Fryes arketypanalys för att analysera tv-spel återfinns även i en studentuppsats.69 Detta 

öppnar upp för möjligheter till att se litterära erfarenheter ur ett vidgat textperspektiv 

som kan vara användbart om metoden skulle användas i ett skolsammanhang.  

Gemensamt för dessa arketypanalyser tycks vara att det inte görs jämförelser 

mellan två konkreta verk. Istället används referenser till klassiska verk med tydliga 

exempel på de arketyper som beskrivs. 

 

4.2 Om gymnasieelevers och studenters litterära kompetens 

Föreliggande analys syftar till att avgöra arketypanalysens användbarhet som verktyg 

vid litteraturläsning i skolan. Därför presenteras här forskning som syftar till att ge en 

bild av hur forskare ser på elevers och studenters litterära kompetens. 

I en undersökning av Petterssons gällande litterär tolkningskompetens hos totalt 

86 gymnasie- och högskoleelever som kategoriserats efter hur läsvana de är konstaterar 

han att den kognitiva förståelsen av texten oftast är hög även hos mindre vana läsare.70 

Svårigheter tenderar att uppstå snarare i att förstå ”symboliska innebörder och 

berättelsekomponenternas relevans”.71 Han menar att denna tolkningskompetens är av 

vikt för att såväl stärka läslusten som för att en text ska kunna användas för 

självreflektion och omvärldsorientering.72 Jag tolkar detta som att Petterson menar att 

enbart genom kognitiv förståelse av en text går mer djuplodande och allmänmänskliga 

aspekter till vilka literary transfer-kompetensen kan knytas förlorade. Detta förutsätter 

att just literary transfer-kompetensen är den del av den litterära kompetensen som krävs 
                                                
66 David M. Leeson, ‘Northrop Frye and the story structure of the single-player shooter.’ I English 
Studies in Canada 37. nr. 2. [Internet]. 2011: 137–152. 
67 Leeson: 139. 
68 Ibid: 140. 
69 Fredrik Norman. A peaceful world is a boring world : a study in narrative structure and mythological 
elements in Squaresoft‟s Chrono Trigger [Internet] [Dissertation]. 2011. Tillgänglig vid: 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-8534 
70 Torsten Pettersson, ’Litterär tolkningskompetens på tre utvecklingsnivåer’ i Torsten Pettersson, 
Litteraturen på undantag?: unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige, Makadam, Göteborg, 2015: 
264. 
71 Torsten Pettersson,  ’sammanfattningar och rekommendationer’ i Torsten Pettersson,  Litteraturen på 
undantag?: unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige, Makadam, Göteborg, 2015: 264. 
72 Petterson: 264. 
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för att förstå andra människors livsförhållanden genom en litterär text. Wennerström 

Wohrne har undersökt huruvida förstaårselever vid tre olika gymnasieprogram besitter 

förmågan att sätta det lästa i relation till sina egna liv, det vill säga deras literary 

transfer-kompetens. Detta motiverar hon med att den kompetensen är en förutsättning 

för den läsning som kan anses vara berikande.73 Resultaten visar att de mer erfarna 

läsarna i högre grad besitter denna förmåga. De tydligaste bristerna uppstår när eleverna 

ska formulera svar på huruvida den lästa texten kunde säga något om vår samtid. När 

det gäller denna aspekt menar hon att samtliga respondenter brister i sina 

kommentarer.74  Wennerström Wohrne påpekar att detta inte en brist i literary transfer-

kompetensen utan snarare i Performanskompetensen, något som Wennerström Wohrne 

anser innebär att elevernas förmåga att föra in sina egna liv och föreställningsvärldar i 

den lästa texten ”delvis är avhängig deras performanskompetens”.75 Detta förklaras med 

att förmågan att tala om texterna är en del av Performanskompetensen. I ljuset av 

Pettersons tidigare nämnda undersökning och Torells definition av litterär kompetens 

kan man skönja ännu en förklaring: att textnära tolkningar inte kan göras endast genom 

närläsning och att applicera litteraturvetenskapliga metoder, utan att de kräver att 

läsaren kan se texten i ljuset av sina egna erfarenheter, det vill säga att just literary 

transfer-kompetensen är avgörande för textnära tolkningar.   

Tendenser till kraftigt personliga tolkningar återfinns även hos studenter vid 

högskolor och universitet. I de pilotstudier som utgör basen för Hur gör man en 

litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland 

menar Gontjarnova att de svenska och finska lärarstudenternas texttolkningar är ”naivt 

realistiska”.76 Även Thorsons kommentarer verkar överensstämma med denna bilden av 

studenters litteraturläsning. Han påvisar att vid litteraturseminarier vid en högskola, där 

eleverna trots allt har läst ett flertal teorier om litteraturanalys görs inga referenser till 

                                                
73 Maria Wennerström Wohrne,  ’En ogift mammas självmord i 1920-talets Frankrike’ i Torsten 
Pettersson,  Litteraturen på undantag?: unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige, Makadam, 
Göteborg 2015: 121. 
74 Ibid: 139. 
75 Wennerström Wohrne, Maria, ’sammanfattningar och rekommendationer’ i Torsten Pettersson,  
Litteraturen på undantag?: unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige, Makadam, Göteborg, 2015: 
266. 
76 Olga Gontjarova,  ’Pilotundersökning 4 i den ryska skolkulturella kontexten’ I Örjan Torell,  Hur gör 
man en litteraturläsare?: om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland : [rapport 
från projektet Literary Competence as a Product of School Culture] / Örjan Torell (red.) ..., Institutionen 
för humaniora, Mitthögskolan, Härnösand, 2002: 130. 
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dessa teorier. Istället redogjordes för ”mer eller mindre privata tolkningar”77 något som 

Thorson påpekar inte är akademisk läsning.  

Lutas frågar sig om de pedagogiska modeller, i vilka fokus ligger på elevernas 

reaktioner på texten snarare än på texten i sig, skulle kunna vara en av förklaringarna till 

den konstanta ”urholkning av såväl litterära kunskaper och kompetenser som 

läsförmåga”78 som ses i internationella mätningar. 

 

5 Analys 
Här ges inledningsvis en separat analys av de bägge verken. Efter detta följer en kort 

jämförelse mellan de arketypiska beskrivningar som är gemensamma för texterna. 

Referenser till primärlitteraturen sker enbart genom att sidnummer anges inom parantes. 

I jämförelsen mellan de bägge verken förtydligas vilket av verken det rör sig om genom 

att tillföra bokstaven ’J’ när det är en referens till Jokern och bokstaven ’F’ när det är en 

referens till Fyrväktaren.  

 

5.1 Fyrväktaren 

Fyrväktaren är berättelsen om Silver, en flicka som efter att ha blivit föräldralös 

placeras i den lokala fyrväktaren, Pews vård. Han berättar där historien om Babel Dark 

för henne. Efter att beslut om automatisering av fyren tagits tvingas Silver ut i en värld 

som hon har svårt att passa in i. Wintersons verk innefattar därmed två parallella 

berättelser, den om Babel Dark och den om Silver. Silvers berättelse blir en sorts 

ramberättelse, därför börjar analysen med denna.  

Berättelsen om Silver kan i sig delas upp i två delar. Den om Silvers barndom och 

uppväxt, och en fragmentarisk berättelse ur hennes vuxna liv som slutar i en 

passionerad kärlekshistoria som den vuxna Silver upplever. Den första får utifrån Fryes 

kriterier klassas som en komedi. Frye menar att komedin ofta representerar en kamp 

mot samhället eller representanter för detta. Vidare inleds kampen ofta med en absurd 

lag eller norm som protagonisten måste bryta.79 Detta kan anses stämma med Silvers 

berättelse. Redan inledningsvis beskrivs hur Silver och hennes mor bor uppe bland 

klipporna utanför staden eftersom det faktum att Silvers mor blivit gravid utan att vara 

                                                
77 Staffan Thorson,  ’Att följa den röda tråden…’ I Thorson, Staffan & Ekholm, Christer (red.), 
Främlingskap och främmandegöring: förhållningssätt till skönlitteratur i universitetsundervisningen, 
Daidalos, Göteborg, 2009: 220. 
78 Lutas,: 134. 
79 Frye: 169. 
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gift medför att hon, och i förlängningen även Silver, inte anses höra hemma i samhället 

(14). Det finns representanter för samhället som förklarar för Silver att hon är ett 

oönskat element. Ms. Pitch, lärarinnan i staden Silver växer upp i och tillika den person 

i vars vård huvudkaraktären först hamnar efter sin mors död, beskriver Silvers mor som 

en ”skamfläck” enbart baserat på det faktum att hon blivit en ensamstående mor. Hon 

menar även att det hade varit att föredra att Silver inte hade fötts framför att vara 

föräldralös (103). Protagonisten begår därmed det för komedin typiska normbrottet 

enbart genom att födas.  

Dessutom finns det andra personer som motarbetar henne när hon försöker bli en 

del av samhället hon lever i. En av dessa är en bibliotekarie i Bristol som lånar hem en 

bok bara för att Silver inte ska få möjlighet att läsa den på biblioteket (132), efter att hon 

nekats ett lånekort då hon varken har en permanent adress eller känner någon som kan 

intyga att hon är den hon utger sig för att vara (129). Detta gör bibliotekarien trots att 

hon själv äger boken (135). Att upprätthålla regler till den grad där det övergår i illvilja, 

kan möjligtvis ses som ett exempel på den absurditet Frye beskriver.   

I och med att Silver inte lyckas uppnå någon egentlig form av acceptans från 

samhället placeras denna del av historien i den första fasen som Frye benämner den 

ironiska fasen.80 Här förblir samhället obesegrat. Ett exempel på hur huvudkaraktären 

aldrig tas upp i samhället finns i den andra berättelsen där Silver säger sig ha 

införskaffat en bil genom att ”medverka i något otyg” (189–190). Silver står utanför 

samhället hela sitt liv. Att berättelsen får klassas som en ironisk komedi och inte någon 

form av komisk satir beror på att satiren enligt Frye, förutom humor, kräver något eller 

någon som texten är en form av attack emot.81 Vidare kräver satiren ett innehåll som 

läsaren kan se som groteskt utan att det blir så pass verkligt att det inte går att driva 

med.82 Gällande fienden, det vill säga den eller de individer eller företeelser som  den 

låga normsatiren är en attack mot, jämför Frye denne med Goliat ur Bibeln med 

förklaringen ”the larger they come, the easier they fall”.83 I Silvers fall besegrar hon 

aldrig några motståndare och även om texten kan uppfattas som kritik mot småsinthet 

och brist på empati så riktas inga direkta attacker mot detta. Även om många 

beskrivningar ses som absurda är det svårt att peka på något verkligt groteskt i texten.  

                                                
80 Frye: 177. 
81 Ibid: 224. 
82 Ibid: 224. 
83 Ibid: 228. 
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Den andra delen av berättelsen kan ses som romantisk. Detta kan snarare 

motiveras med de element som dyker upp i berättelsen än handlingen. Den dagen Silver 

träffar kvinnan som hon inleder sin kärlekshistoria med är en varm solig sommardag på 

en grekisk ö. När hon går ut på vandringen som tar henne till det kloster där hon träffar 

föremålet för sin kärlek görs sommaren och värmen tydlig. Det beskrivs hur hon 

”snubblar över fläckar av solljus stora som städer” (178). Detta kan ses som indikatorer 

på att berättelsen faller in under romancen eftersom Frye beskriver detta som 

sommarens mythoi.84  

Romancen förklaras även ha en stark anknytning till naturen och de varelser som 

befolkar den. När Silver tar sig för klättringen mot klostret ser hon en rovfågel som 

kretsar ovanför henne ”i storlek med en medelstor hund” (179). Frye talar om djur som 

arketypiska symboler inom romancen, däribland rovfåglar. Örnen blir en symbol för de 

lojala undersåtarnas bild av kungligheterna och falken en symbol för ridderlighet. Silver 

är varken kunglig eller adlig utan djuren får endast anses skapa den för romancen 

typiska tonen i berättelsen, det vill säga en ton som för tankarna till ett romantiskt 

äventyr. Själva kärlekshistorien utspelar sig i en liten hydda. Även detta kan anses vara 

typiskt för romancen. Frye förklarar att ett torn eller slott med enstaka inslag av en stuga 

eller eremithydda utgör de huvudsakliga bilderna av boningar inom romancen.85  Den 

lantliga idyllen får anses vara central i Silvers kärlekshistoria. Detta kan bland annat 

illustreras av hur hon och kvinnan som hon inlett en relation med räddar en liten 

grävling som fastnat i deras sopor (197), något som är mindre troligt att det skulle ske i 

en historia som utspelar sig i storstadsmiljö. Utöver detta kan den starka anknytningen 

till romancen uppfattas genom att Winterson har tillägnat ett helt kapitel till att redogöra 

för Tristan och Isoldes möte (161–165). Detta är visserligen en intertextuell referens och 

inte en arketyp men den ges för stort utrymme för att ignoreras.   

Berättelsens modus klassar jag som ironiskt, även om det finns vissa drag som 

närmar sig ett lågmimetiskt modus. Centralt för ironiskt modus är att läsaren ser ner på 

hjälten eller hjältinnan med en känsla av absurditet eller frustration.86 Detta innebär inte 

att läsaren inte kan identifiera sig med Silver. Det absurda finns i hennes beskrivningar 

av det hon upplever där världen tycks huvudpersonen övermäktig. Fry förklarar att det 

ironiska moduset härstammar från det lågmimetiska. Skillnaden är att författaren inte 

antar en moralisk ställning till det skrivna vilket Frye påpekar medför att detta är ett 
                                                
84 Frye:186. 
85 Ibid: 152. 
86 Ibid: 34. 
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sofistikerat modus. Vidare påpekar han att skillnaden mellan naiv och sofistikerad ironi 

är att den sofistikerade författaren inte lyfter fram det ironiska utan låter läsaren sätta 

den ironiska tonen.87 Det ironiska modusets släktskap med det lågmimetiska kan 

förklara att texten bitvis kan tyckas närma sig lågmimetik, men Frye påpekar att ett 

socialt avancemang är centralt för den lågmimetiska komedin. Detta är något som inte 

sker i Fyrväktaren. 

När man kategoriserar karaktärerna efter arketyper finner man hjälten inom 

komedin i eirongruppen. Även Pews karaktär finns inom eirongruppen. Frye beskriver 

en karaktär inom eirongruppen, ofta en fadersfigur, som en som i början drar sig tillbaka 

från handlingen för att i slutet återvända.88 Detta kan ses som en direkt beskrivning av 

Pew. Han är försvunnen den dagen Silver ger sig av (118) och i det sista kapitlet återses 

de båda i fyren (204). Även inom romancen återfinns en liknande figur. Denna figur 

som Frye påpekar har kallats ”den gamle vise” av Jung89 jämförs med Merlin i 

Artursagan. Fry påpekar att den kvinnliga versionen av denna karaktär är den goda fen. 

Pew kan anses ha drag som överensstämmer även med denna karaktär. Detta kan 

motiveras med hans närmast övernaturliga egenskaper, och hans funktion som 

föräldrafigur efter att Silvers mor dött. Eftersom en liknande karaktär återfinns inom 

såväl komedin som romancen är det möjligt att se hur Pew intar denna roll i Silvers liv 

såväl när hon är barn som i vuxen ålder. Det kan även ses som ett av de element som 

binder samman handlingen i berättelsen om Silver och på så sätt sammanför romancen 

med den ironiska komedin. Detta innebär att berättelsen, trots uppdelningen mellan de 

olika delar som utgör den, blir en enhet. 

Gällande Silvers antagonister som man möter i Ms. Pitch och bibliotekarien, kan 

det tyckas lätt att placera dem i alazongruppen. De skulle då vara en kvinnlig 

motsvarighet till senex iratus – arga fadersfigurer,90 då de utgör ett hinder för 

hjältinnans lycka. Fry beskriver dock denna karaktär som hotfull och våldsam vilket 

egentligen inte stämmer med Silvers motståndare.  Min tolkning av dessa karaktärer 

närmar sig istället mer agroikongruppen och en karaktär som Fry kallar the churl – 

drummeln. Denne beskrivs som en snål, snobbig och självgod förhindrare av 

festligheter,91 vilket skulle kunna anses stämma bättre mot hur Ms. Pitch och 

bibliotekarien framställs. I egenskap av paragrafryttare är de inte i egentlig mening 
                                                
87 Frye: 41. 
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90 Ibid: 172. 
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motståndare till Silver. Vad de motsätter sig är att hon ska uppnå lycka på ett sätt som 

inte stämmer med de normer och värderingar som de hyser aktning för.  

Den vuxna Silvers älskarinna förblir anonym. Hon beskrivs främst genom de 

känslor hon ger upphov till hos protagonisten. Detta tycks inte ovanligt inom romancen. 

Frye beskriver romancens karaktärer som pjäserna på ett schackbräde där de onda är de 

godas raka motsats.92 Detta medför att karaktärerna inom romancen blir relativt platta. 

Inom romancen återfinns karaktären bruden som fyller funktionen att vara hjältens 

kärleksintresse och i många fall någon form av belöning för hjältens dåd.93 Denna 

objektifierade roll verkar medföra att bruden reduceras till en form av pris som hjälten 

kan vinna eller en skatt som kan finnas och existerar därmed till största del för hjältens 

välbefinnande. 

Berättelsen om Babel Dark handlar om en historisk person i staden där Silver 

växer upp.  Huvudkaraktärens öde visar på att han inte kan anses vara överlägsen andra 

människor i sin omvärld och han besitter inte heller förmågan att förändra eller styra sin 

omgivning. Detta skulle innebära att man kan klassificera texten som lågmimetisk, 

eftersom den viktigaste faktorn för att avgöra vilket modus en text ska tillskrivas är 

hjältens handlingsförmåga.94 Denna jämförs med dels övriga människor men även med 

hur mycket den kan påverka miljön i vilken berättelsen utspelar sig.  

Vidare finns det ett antal indikatorer som pekar på att det mythoi texten tillhör bör 

uppfattas som en tragedi. Exempel på detta är hjältens död, hans fall för sina egna 

brister samt avsaknaden av ett lyckligt slut. Babel Dark är en rik och framstående man 

som inleder en kärlekshistoria med en ung kvinna i Bristol. När hon blir gravid vägrar 

han att gifta sig med henne eftersom han tror att hon har en annan älskare. Han väljer 

istället att bli präst och flytta till Salt, staden där hans far tjugo år tidigare låtit bygga en 

fyr. Efter att ha påbörjat ett nytt liv i Salt, gift sig och blivit en respekterad medborgare 

möter han återigen kvinnan han tidigare varit kär i. Han inser att han fortfarande älskar 

henne och inleder ett dubbelliv där han dels fortsätter sitt liv i Salt men även lever två 

månader om året hos den andra kvinnan utanför Bristol. Så småningom uppdagas detta 

och kvinnan han älskar lämnar honom. Berättelsen avslutas med att han drunknar i 

havet.  
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Tragedin beskrivs dessutom som höstens mythoi.95 Växtlighetens död 

symboliserar det tragiska fallet mot hamartia. Det finns i Babel Darks berättelse 

referenser till hösten som förstärker protagonistens nedstämdhet och inre mörker. Ett 

exempel på detta är när Babel Dark jämför dagarna i sitt liv med de löv han krattar: 

”Han undrade hur många dagar han skulle få i sitt liv […] när han åter stod naken utan 

tidens räcke, skulle de då blåsa ihop likt löv till en ruttnande hög eller skulle han 

fortfarande känna igen dem […]?” (89).  

Gällande vilken av tragedins faser berättelsen hör hemma i tolkar jag det som att 

det är den femte. I denna fas av fyller inte hjältens död en heroisk funktion som den kan 

göra i mer romantiska tragedier där hjälten offras för att rädda samhället eller världen. 

Detta är ett resultat av att de ironiska elementen ökar och de heroiska minskar.96 Frye 

beskriver dessutom hur tragedins femte fas innehåller en förlust av känsla av riktning.97 

Detta görs tydligt i Babel Darks konversation med Pew i fyren där Babel Dark berättar 

för Pew att han tror att Darwins teori är sann, vilket medför att det som står i Bibeln inte 

kan vara det. Förlusten av tron illustreras med frasen ”jag vaknade i en värld och gick 

och la mig i en annan” (166). Även protagonistens förlust av tro på sig själv 

exemplifieras här genom jämförelsen mellan honom och Dr. Jekyll och Mr. Hyde: 

”Förstår du mig Pew? Jag är Henry Jekyll […] Och jag är Edward Hyde.” (169).  

 I Fryes beskrivning av en tragedi inom det lågmimetiska moduset, påpekas att 

denna oftast begränsas till en persons öde då de lågmimetiska samhället oftast är starkt 

individualiserat98. Detta kan anses vara sant för Babel Darks historia. Historien 

behandlar främst hans öde och den skada han vållar andra får en mer tillbakadragen 

position i berättandet. Ett exempel på detta är hur Babel Darks fru i Salt inte får ett 

namn, utan reduceras till att enbart vara hans fru.  Frye menar även att den lågmimetiska 

tragedin inte renas från medlidande eller rädsla, känslor som är starkt kopplade till 

patos.99 Inte heller absorberas dessa känslor av glädje eller behag utan lyfts fram. Trots 

alla Babel Darks brister görs det tydligt att det är en människa som drabbas av 

motgångar. Läsaren kan klandra honom och på samma gång känna sorg över hans 

tragiska öde. Samtidigt som man fördömer hans handlingar är det möjligt att känna 

medlidande för Babel Darks känsla av otillräcklighet, förlust av tro och den 
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förkrossande vetskapen om att han aldrig kommer att kunna vara lycklig.  Detta är 

enligt Frye centralt för att identifiera tragedin. Han menar att den bygger på den 

paradoxala kombinationen av känslan att hjälten måste falla och känslan av att hjältens 

fall är beklagligt.100 Detta blir tydligt i Babel Darks dödsögonblick: ”Han dog inte 

längre. Hon var där. Hon hade kommit tillbaka. […] En enda resa återstod.” (200). 

Detta kan illustrera hur protagonisten anser att döden är att föredra framför det liv han 

lever. Det är en trasig mans hopp om att finna den lycka i döden han inte kunde finna i 

livet. Detta trots att han inte längre har en religiös övertygelse som medför en tro på 

paradiset efter döden. 

Frye påpekar att hjälten i en tragedi ofta tillhör alazongruppen.101 Detta är en 

kategori som i komedin och romancen är reserverad för skurken. Detta i sin tur medför 

att inom tragedin är hjälten såväl hjälte som skurk – det vill säga någon form av 

antihjälte, något som stämmer väl in på Babel Dark om vi ser till hans handlingar. 

Vidare hävdar Frye att tragedin karakteriseras av en nedåtgående rörelse inom mythoi-

cirkeln från oskuld till hamartia – det vill säga hjältens felsteg eller brist.102 I fallet 

Babel Dark utgörs hans hamartia av hans egen osäkerhet som driver honom att misstro 

Molly, den enda kvinnan han älskat. Vidare förklarar Frye att den tragiska hjälteskurken 

ofta till en början har en hög status som medför att denne åtminstone i sina egna ögon är 

en närmast gudaktig varelse.103 Man kan anta att detta är en förutsättning för att ett 

tragiskt fall ska vara möjligt. Babel Dark beskrivs innan han lämnar Bristol för att bli 

präst som ”lika rik och tjusig som de andra gentlemännen i staden.” (34). Även i Salt 

blir hans status som präst relativt hög och förstärks av den inverkan hans arbete har på 

invånarna i staden. Hans första predikan är så uppskattad att värdshusägaren ändrar 

namnet på värdshuset efter att ha hört Babel Darks första predikan (48).   

Gällande de arketypiska karaktärerna har Babel Dark redan tilldelats rollen som 

alazonhjälte. Inom Bomolochoigruppen i den tragiska berättelsen finner man enligt Frye 

ofta en kvinnlig supplikant som representerar renodlad hjälplöshet och nöd och som får 

en patosfunktion i berättelsen, exempel på denna arketyp är enligt Frye Ofelia i 

Hamlet.104 Denna roll stämmer väl överens med hur Babel Darks fru i Salt framställs. 

Hon döms till ett kärlekslöst liv tillsammans med sin make där hon dessutom är offer 
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för hans sadistiska tendenser. Det görs smärtsamt tydligt hur han behandlar henne 

genom att utsätta henne psykisk- och fysisk misshandel och övergrepp (57–61). 

Molly, den andra kvinnan i Babel Darks liv, kan mer liknas vid 

Antigonearketypen. En karaktär som enligt Frye är en kvinnlig hjältinna som ofta 

polariserar konflikten och härstammar från tragedins tendens att i motsats till komedin 

bryta upp familjen105. Med detta är inte sagt att det är hjältinnan som bryter upp 

familjen, så är inte fallet med varken Molly eller Antigone, de får snarast representera 

den tragiska bilden av en familj som splittrats.  

Männen som besöker Salt, Darwin och Stevenson, får på något sätt representera 

en moralisk motpol till Babel Dark. Detta är en roll som Frye inom tragedin tillskriver 

agroikos. Detta sker genom en person som uttalar sig mot det tragiska. Denne kan 

ibland en nära vän till hjälten, men kan även utgöras av kören i det klassiska grekiska 

dramat. I detta fallet är deras uttalanden något som implicit kan förstås av läsaren då 

texten insinuerar exempelvis att Dr. Jekyll och Mr. Hyde baserats på Babel Dark. 

Darwin kan, som representant för evolutionsteorin,  anses representera en motpol till 

prästerskapet som i Babel Darks fall utgör en del av hans hycklande livsstil som en präst 

som mist sin tro och som dessutom genom bigami lever i synd.  

Hade inte Babel Dark i egenskap av skurk och tragisk hjälte låtit sin hamartia, sin 

osäkerhet och stolthet, styra hade hans historia kunnat vara en romantisk 

kärleksberättelse. Istället driver han bort kvinnan han älskar och misshandlar henne så 

svårt att deras gemensamma barn föds blint. Offren för Babels skurkaktiga handlande är 

således Molly och barnet, men också Babel Dark själv även om han inte på något sätt är 

oskyldig.  

 

5.2 Jokern 

Jokern av Markus Zusak är en historia om en ung man som tvingas bli hjälte och utföra 

flera uppdrag, eller leverera budskap. Men i slutet tillkommer en ny karaktär som kan ge 

en alternativ bild av handlingen. En fiktiv författare dyker upp och förklarar att det är 

han som har organiserat allt som har hänt (344). Detta har han gjort med syftet att visa 

världen och sig själva att vem som helst, till och med en sådan person som bokens 

huvudperson, är kapabel till något extraordinärt (348). Ed, bokens protagonist, inser 

därmed att han inte är den budbärare han trodde att han var utan att han är budskapet i 
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sig (348). Protagonisten utveckling blir därmed det centrala i texten, snarare än de 

uppdrag som Ed utför.  

Ed är till en början en tämligen misslyckad person, som själv hävdar att han aldrig 

har genomfört något av värde i sitt liv. Han är nitton år gammal och när han presenterar 

sig jämför han sig med Bob Dylan som vid den åldern var en etablerad artist, med 

Salvador Dali som hade gjort flera konstverk och med Jeanne d’Arc som när hon var 

nitton var den mest eftersökta kvinnan i världen (20). När han frågar sig själv vad han 

har åstadkommit svarar han bittert: ”Inte ett skit.” (21).  Han beskriver sig själv som en 

totalt misslyckad individ, något som han förklarar som: ”Jag hade insett att det överallt 

fanns folk som åstadkom fantastiska saker samtidigt som jag tog emot väganvisningar 

av tunnhåriga affärsmän som hette Derek och aktade mig för fredagskvällsfyllon som 

kunde spy ner min taxi eller smita från betalningen” (21). Detta ger indikationer om 

vilket modus verket kan placeras inom. Karaktären kan bara ses som en människa, men 

den ironiska tonen till trots visar det sig att han är kapabel till storverk. Det går 

möjligtvis att betrakta hans egen inställning till sig själv som just ett uttryck för hans 

mänsklighet, hade detta inte funnits hade det varit lätt att se honom som en stereotypisk 

actionhjälte. Därför tolkar jag det som att verket bör ses som lågmimetiskt. Detta 

innebär att hjälten är helt igenom mänsklig och på läsarens egen nivå.106  

Gällande mythoi uppvisar texten drag från såväl komedi som romance. Det 

centrala för romancen är enligt Frye äventyret.107 Detta medför även att romancen har 

vad Frye beskriver som en sekventiell processform,108 det vill säga att flera mindre 

äventyr leder fram till ett större som i sin tur leder till klimax. Detta kan anses stämma 

för Jokern. Hjälten utför flera uppdrag varav de sista tre innebär att hjälpa sina närmaste 

vänner att konfrontera sina största rädslor.  

Vad som pekar på att texten kan uppfattas som en komedi är dels att i stort sett 

alla karaktärer passar in mot de arketypiska figurerna inom komedin. Vidare kan den 

fiktive författarens inblandning i slutet betraktas som en form av ett fenomen inom 

komedin som Frye kallar cognitio.109 Detta är inom det klassiska dramat att det avslöjas 

att antingen hjälten eller dennes kärleksintresse egentligen är av ädel börd och detta 

medför i sin tur att ett bröllop blir acceptabelt. I Eds fall avslöjas det att han är kapabel 
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till mer än vad han trodde och efter detta visar det sig att kvinnan han är kär i även har 

fått romantiska känslor för honom. 

Dessutom förklarar Frye att det inom den lågmimetiska komedin finns en erotisk 

intrig som blockeras av någon form av motstånd.110 Detta motstånd är ofta brudens far. I 

Jokern finns denna erotiska intrig i protagonistens kärlek till en av sina närmaste vänner 

Audrey. Det är dock inte brudens far som utgör ett hinder för deras kärlek. Audrey är 

istället en person med djup skräck för att känna verklig kärlek till en annan individ. Helt 

i linje med komedins arketypiska intrig avslutas berättelsen med att hjälten får sin 

prinsessa. Men istället för att besegra brudens motsträvige far lyckas Ed besegra sig 

själv och bli den sorts person som Audrey kan se sig själv bli kär i.  

Detta medför att den mest övertygande typen av mythoi som verket kan passa in i 

vore någon form av komedi. Likheten med romancen medför dock att verket placeras i 

någon av de faser som löper parallellt med romancens faser. Frye förklarar att komedins 

femte fas placerar verket i en värld som är mindre uppsluppen och mer eftertänksam och 

där det komiska slutet handlar mindre om handlingen än om läsarens perspektiv.111 

Detta närmar sig en passande beskrivning av verket på grund av att huvudkaraktären, 

som tidigare nämnts, ska fungera som ett budskap snarare än den budbärare han 

inledningsvis får agera som. 

Fryes beskrivning av Eiron inom komedin är en självnedvärderande individ.112 

Även majoriteten av de övriga karaktärerna i texten passar väl mot komedins arketyper. 

De karaktärer som Ed hjälper är samtliga på ett eller annat sätt offer för en tillvaro de är 

oförmögna att kontrollera. Detta skulle innebära att de alla faller in under gruppen 

pharmakos. Fry förklarar att pharmakos varken är skyldig eller oskyldig, karaktärens 

skuld ligger i att vara en del av ett samhälle i vilket orättvisorna som denne utsätts för är 

en del av existensen.113 

Många av de övriga karaktärerna är relativt tragikomiska. Samtliga tenderar att 

använda komiska uttryck för att dölja något mörkare. Detta placerar många av dem 

inom bomolochoigruppen, den gruppen av arketypiska karaktärer som inom komedin 

ska tillföra en humoristisk aspekt. Torpederna Daryl och Keith är sitt yrkesval och sina 

våldsyttringar till trots komiska figurer. De utgör en dynamisk duo som ständigt bråkar 

med varandra och andra samtidigt som de försöker framstå som förnuftiga tänkare men i 
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själva verket mer liknar skurkar ur en film riktad till barn. Detta kan illustreras av en del 

av samtalet mellan dem och Ed som utspelar sig efter att de har brutit sig in i hans hem 

och misshandlat honom. Han är orolig för sin hunds välbefinnande och de berättar att de 

gett hunden en paj. När Ed frågar om pajen var tinad eller djupfryst svarar den ena 

torpeden: ”Värmd, Ed! […] Vi är inte några barbarer, vet du. Vi är faktiskt riktigt 

civiliserade” (108). Detta uttalas som att det faktum att de är torpeder, att de just har 

brutit sig in i en persons hem och slagit denne medvetslös inte på något sätt skulle 

innebära att de är kapabla till barbariska handlingar. 

Ett par av Eds närmaste vänner är Ritchie och Marv. Ritchie beskriver sig själv 

som en arbetslös dagdrivare som spenderar halva sina dagar i spelbutiken och han kallas 

för Ritchie för att han har en tatuering av Jimmie Hendrix på armen som ser ut som 

Richard Pryor (37). Han lever hos sina föräldrar utan att tillföra något till deras hem. 

Marv är oerhört snål och lever liksom Ritchie på sina föräldrar och dricker sin fars öl 

och röker hans cigarrer (39). Han kör omkring i en skrothög trots att han har fyrtiotusen 

dollar på banken (305). Dessa karaktärer kan liknas med vad Frye beskriver som 

parasiten.114 Denna förklaras vara en av de äldsta formerna av bomolochoi inom 

komedin och en komisk aspekt som ofta tillförs är att denne tvingas genomföra något. 

Detta är även fallet med Eds vänner, men effekten blir dock inte komisk. Istället medför 

den framtvingade handlingen på en djup mänsklighet hos karaktären. Ritchie förklarar 

att hans liv ser ut som det gör för att det enda han vill är att vilja något (299). Det 

framgår att Marv lever som han gör för att spara ihop pengar till sitt barn som han aldrig 

har träffat och som är frukten av hans tonårskärlek (310–311). Detta hålls hemligt till 

slutet av verket när de till följd av att Ed konfronterar dem visar sina mörka 

hemligheter.  

De humoraspekter som dessa karaktärer tillför blir framför allt tydligt i dialogerna 

där de ständigt kommer med putslustiga kommentarer. Redan i det inledande kapitlet 

när Ed och hans vänner befinner sig på en bank som håller på att bli rånad säger Marv 

till rånaren att han vill att denne ska betala hans parkeringsböter med motiveringen: 

”Den står på en femtonminutersparkering där ute och det här kommer att bli dyrt. Det är 

ju rena rånet!” (13). 

Eds stora kärlek Audreys karaktär kan jämföras med den romantiska genrens 

arketyper i rollen av bruden.115 Hon är ingen komisk figur. Hon är en person som är 
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rädd för kärlek (28). Även inom komedin finns en motsvarighet till denna karaktären i 

formen av hjältens kärleksintresse. Frye beskriver den rollen enligt följande: “in Old 

Comedy, when a girl accompanies a male hero in his triumph, she is generally a stage 

prop”116. Audreys roll som en av Eds närmsta vänner innan deras gemensamma lyckliga 

slut gör att denna beskrivning inte kan anses stämma helt med hennes roll. Vad som 

dock blir tydligt är att hennes egentliga roll i berättelsen är att vara Eds stora kärlek och 

moraliska stöd. Som exempel på hur reducerad hennes roll i berättelsen är kan man se 

att det uppdrag Ed genomför för att hjälpa henne är att dansa med henne (327–328). 

Eds mamma återfinns i agroikongruppen. Hennes roll är att ständigt uttrycka sitt 

missnöje med huvudkaraktärens handlingar. Hon framställs till en början som en 

komisk argbigga men besvikelsen över protagonistens karaktär är befogad och Eds 

mammas krititk blir därmed ett uttryck för en moralisk överlägsenhet. Detta förklarar 

Frye är typisk för en agroikonkaraktär inom en ironiskt bitter komedi.117 

 

5.3 Jämförelse av återkommande element 

De gemensamma dragen som kunnat återfinnas i de två verken är främst de arketypiska 

karaktärerna och deras karaktärsdrag. De roller som identifierats är hjälten eller 

hjältinnan, varav två tillhör eirongruppen och en är en alazonkaraktär. Vidare finns det 

även exempel på agroikon, bomolochoi, pharmakos och hjältens eller hjältinnans brud. 

 De skilda verken ger flera exempel på karaktärer som faller in under 

agroikongruppen. Ett exempel på en agroikonfigur i historien om Babel Dark är Robert 

Louis Stevenson. Han uttalar sig inte explicit mot protagonistens handlingar, men 

genom att basera sin bok om Dr. Jekyll och Mr. Hyde på Darks liv visas ändå ett tydligt 

avståndstagande, eftersom Dr. Jekyll och hans ohyggliga dubbelnatur beskrivs som 

skrämmande och rent onda. De mest framstående av karaktärerna kan dock anses vara 

Eds mamma i Jokern och bibliotekarien och Ms. Pitch i Fyrväktaren. De liknar 

varandra på så sätt att de båda framstår som mer eller mindre fientliga mot hjälten, i 

Fyrväktaren till den grad att de får representera Silvers fiende. I Jokern är fientligheten 

mer uttalat riktad enbart mot bokens protagonist. Hon förolämpar honom ständigt, något 

som förklaras som: ”om jag kan ta mig igenom ett samtal med henne utan att bli kallad 

för tjockskalle eller idiot åtminstone en gång, så är jag nöjd.” (J32). Ed avstår från att 

svara henne då han menar att hon inte kan ha den formen av relation till sina andra barn 

                                                
116 Frye: 173. 
117 Ibid: 176. 



 

 26 

(J40). Det man kan anse skiljer karaktärerna åt är främst deras motivation. Ms. Pitch 

och bibliotekarien vänder sig emot Silver utan att känna henne. För dem är hon ett 

problem som inte passar in i deras världsbild. Den moral de anser sig representera 

grundas i samhälleliga normer. I fallet med Eds mamma är hennes motvilja riktad inte 

så mycket mot sin son utan snarare den person hon ser att han har växt upp till. Detta 

utrycker hon när han till sist konfronterar henne enligt följande: ”Tro det eller inte – 

men det krävs mycket kärlek för att hata dig så här.” (J240).  

Trots att de olika agroikonkaraktärernas roller är att visa på huvudkaraktärens 

brister ur ett samhälleligt perspektiv, oavsett om det rör sig om verkliga brister eller 

inte, framträder de på helt olika sätt inom tragedin och komedin. I Babels Darks 

berättelse kan läsaren troligtvis hålla med om kritiken mot protagonisten och i 

berättelserna om Silver och Ed får de snarare representera något som läsaren kan vända 

sig emot.  Skillnaden mellan tragedins och komedins agroikonkaraktärer tycks visa på 

de bägge genrernas polaritet.  

Detsamma kan sägas vara sant för verkens protagonister. Ser man till de olika 

hjältarna inom verken kan deras personlighet och handlingar i sig diktera hur läsaren 

ska förhålla sig till dem. Babel Darks klandervärda handlingar bidrar till att läsaren kan 

se hans fall som nödvändigt. Det samma hade varit sant om han hade varit en god 

karaktär som offrat sig för en god sak. Men det lågmimetiska moduset i kombination 

med ett tragiskt mythoi medför att Babel Dark inte är kapabel att genomföra några 

hjältedåd. Därmed är de klandervärda brister som karaktären besitter en nödvändighet 

för att läsaren ska ge sitt bifall till hans fall.  

I Eds och Silvers fall är deras inställning till dem själva det som kan antas väcka 

läsarens gillande. Det självnedvärderande beteendet som Frye beskriver som typisk för 

eironhjälten inom komedin blir hos Ed tydligt i hans syn på sig själv. I Silvers fall kan 

denna låga självsyn främst skymtas under den del av texten som beskriver hennes 

kärleksaffär. Man kan dock argumentera att det även görs synligt genom beskrivningen 

av hennes handlingar där inget av det negativa hålls tillbaka. Exempelvis stjäl hon en 

gammal dams fågel (F145) vilket knappast kan ses som ett hjältedåd. Genom att lyfta 

fram hjältens brister blir det lättare för läsaren att finna något man kan identifiera sig 

med. 

Såväl Audrey, föremålet för Eds kärlek, som kvinnan som Silver möter, som inte 

ens ges ett namn, har fått starkt reducerade roller. De existerar främst som föremål för 

huvudkaraktärernas kärlek och åtrå. Jag har tidigare diskuterat brudens reducerade roll 
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till ett objekt vars funktion tycks vara att skänka hjälten lycka som kan liknas vid en 

skatt. Man kan tänka sig att om en skatt skulle ges en djupt mänsklig personlighet skulle 

det medföra vissa moraliska bryderier att låta denne vara hjältens pris.  

Både Audrey och den anonyma kvinnan som Silver möter beskrivs i idealiserande 

ordalag. De blir på något sätt närmast ouppnåeliga. I Fyrväktaren blir detta tydligt 

genom Silvers tankar efter att kvinnan hon träffar skämtsamt sagt ”det här är kärlek” när 

hon måste ha isen de hämtat i knät under bilfärden till stugan: ”[…] och jag visste att du 

skojade, men jag hoppades att du menade det” (F195), detta trots att Silver och hennes 

älskarinna redan inlett en relation. I Jokern förklaras att Audrey är en person som inte 

tillåter sig att älska någon annan (J28) fram till dess att hon blir kär i Ed.  Detta i sin tur 

visar på hjältens position som utvald.  

Samtliga huvudkaraktärer går igenom någon form av kamp. Detta sker inte genom 

en strid mot en fysisk motståndare. Istället rör det sig om en kamp för att bli en bättre 

människa, en kamp för att bli en del av ett samhälle som utesluter en, eller kampen för 

att känna lycka i sitt liv. Det finns visserligen fientliga karaktärer men dessa kan inte 

anses utgöra en hjältens nemesis. Detta öppnar upp för frågan om de personer som 

motarbetar huvudkaraktären i mer realistiska verk verkligen kan ses som fiender i 

egentlig mening. Min tolkning av Silvers motståndare som agroikonkaraktärer pekar på 

att det inte nödvändigtvis måste vara så. Det medför dock att berättelsen om Babel Dark 

saknar en eironfigur och på samma sätt saknar berättelsen om Silver och Jokern 

egentliga alazonkaraktärer.  

Både Jokern och berättelsen om Silver har identifierats som komedier. 

Observationerna tyder dock på att humorn i de bägge verken i realiteten behandlar svåra 

situationer. I Fyrväktaren blir det humoristiska detsamma som det overkliga och 

absurda. Det är lätt att roas av hur Silver gång på gång upplyser den oförstående Pew 

om att det inte var han som var fyrväktare under Babel Darks tid (F68), men samtidigt 

som detta ger en bild av Pew som naiv så har han en roll som en vis mentor. Även om 

de gamla kartorna och mynten han har i sin ägo skulle kunna vara ett arv från tidigare 

fyrväktare fungerar de som tecken på att han i själva verket skulle kunna vara en tidlös 

varelse som är bunden till fyren och staden Salt. När en lapp satts upp där ansvaret för 

Silver erbjuds till vem som än kan tänkas vara intresserad gör silver ett kort tillägg där 

hon beskriver sin hund, med dennes olika långa bak- och framben, och förklarar att hon 

och hunden inte kan skiljas åt. Efter detta oroar hon sig för att folk ska uppfatta det som 

att det är hennes hunds olika långa framben som inte kan skiljas från varandra (F19). 
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Detta kan tyckas roligt men förändrar inte att det rör sig om ett barns rädsla att tvingas 

skiljas från det enda hon har kvar i livet. I Jokern används humorn som ett sätt att dölja 

ett djupare mörker. Det kan tyckas komiskt att en person har en tatuering som ska 

föreställa Jimi Hendrix men liknar Richard Pryor. Det kan tyckas ännu roligare att 

personen fått sitt smeknamn på grund av detta. Skrattet riskerar dock att fastna i halsen 

när man ser till Richies livssituation.  

Framställningen av de olika pharmakonkaraktärernas utsatthet skiljer sig mellan 

de olika verken. I Jokern ges offren en kort livshistoria. Det är möjligt att detta sker för 

att stärka läsarens sympati för dem och därmed göra hjältens dåd desto viktigare. Babel 

Darks hustrus funktion verkar snarare vara att peka på protagonistens förkastliga 

karaktärsdrag. Gemensamt för de olika karaktärerna tycks dock vara att stärka läsarens 

bild av hjälten.  

 

6 Didaktisk diskussion  
Syftet med analysen är att utvärdera metodens användbarhet och analysen ovan visar att 

det är möjligt att använda Fryes metod för att identifiera gemensamma drag i texter och 

jämföra dem inbördes. Resultaten visar dock att de tydligast återkommande dragen i 

texterna är liknande karaktärer. Detta kan dels förklaras med analysens utformning som 

får anses vara reducerad och dels på grund av valet av texttyper. Man kan fråga sig om 

det inte vore möjligt att jämföra de bägge verkens karaktärer utan att använda Fryes 

terminologi. Svaret är att detta förstås är fullt möjligt. Det är visserligen även möjligt att 

teorin underlättar och styr analysen i den riktning den har tagit. En annan möjlig 

tolkning är att handlingen byggs runt karaktärerna snarare än att de utgör en del av 

handlingen. Det vill säga att karaktärerna styr handlingen och inte tvärtom vilket leder 

till karaktärernas framträdande position i berättandet. Metoden har visat sig vara relativt 

centrerad kring karaktärerna, vilket exempelvis blir tydligt genom att det är 

huvudkaraktärens drag som avgör modus.  

Min första reflektion efter att ha använt Fryes arketypanalys för att studera de 

båda verken är att den brister i flera aspekter. Ingen hänsyn tas till språket, och inte 

heller säger metoderna något om hur berättandet sker.  Fokus ligger på handlingar och 

karaktärer, något som medför att analyserna kan anses vara ofullständiga. Detta tyder på 

att arketypanalysen inte kan vara ett exklusivt verktyg inom litteraturundervisning, utan 

ett verktyg som bör kompletteras med andra teorier. Framförallt kan det vara givande att 

jämföra inbördes skillnader inom ett och samma återkommande element då detta skulle 
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kunna användas inom olika former av läsarter.  Om vi exempelvis ser på hur 

agroikonkaraktärernas motivation  inom de två verken skiljer sig åt, ger detta en möjlig 

grund till en värderingsorienterad läsart, eftersom detta inbjuder till att identifiera ett 

ställningstagande som man kan förhålla sig till. Detta på grund av att 

agroikonkaraktärerna förhåller sig kritiska till det som sker i berättelsen, eller vad som 

orsakar detta och därmed lyfter fram brister antingen i samhället inom berättelsen eller 

någon av karaktärerna. Den reducerade rollen som de olika karaktärernas 

kärleksintressen får kan även den ligga till grund för en värderingsorienterad läsart, 

möjligtvis i kombination av en metakognitiv läsart.  Detta skulle kunna öppna upp för 

reflektioner om bilden av de sociala normer som styr oss och hur man ställer sig till de 

individer som inte uppfyller dem. Det verkar därmed möjligt att skilja på om den moral 

agroikonfiguren representerar ska ses som ett uttryck för samhällsnormer eller 

moraliska ställningstaganden. I de analyserade verken representerar exempelvis de 

personer som besöker Babel Dark en kritik mot hans omoraliska leverne medan de 

personer som vänder sig mot Silver blir ett uttryck för samhällsnormer.  

Trots den tidigare nämnda schematiska utformningen bör det nämnas att metoden 

inte är helt okomplicerad, speciellt när det kommer till att bestämma mythoi. Detta är 

främst sant på verk som befinner sig inom de första eller sista faserna inom olika mythoi 

och därmed har stora likheter med olika genrer. I litteraturläsning i ett skolsammanhang 

skulle det därför troligtvis vara fördelaktigt om valet av litteratur kunde innefatta texter 

som närmar sig det som Frye beskriver som den typiska fasen för varje mythoi. I de 

analyserade verken befinner sig exempelvis Silvers berättelse i komedins ironiska fas, 

Babel Darks berättelse befinner sig i tragedins femte fas, och Eds berättelse befinner sig 

i komedins femte fas.118 Detta innebär att samtliga berättelsers faser gränsar till ett annat 

mythoi och därmed har flera likheter med detta.  En annan möjlighet vore att använda 

en checklista som den Sloan använder sig av för att hjälpa eleverna att avgöra mythoi. 

Detta medför att det är möjligt för olika läsare att få olika tolkningar även om de 

använder sig av samma metod. Detta behöver inte nödvändigtvis vara en svaghet i 

metoden. Styrdokumenten är tydliga med att litteraturen ska sättas i relation till 

elevernas egna erfarenheter. Detta innebär att läsningen måste vara personlig. Målet 

med att använda analysmetoden i en undervisningskontext är därmed inte att ta bort den 

aspekt av läsningen som läsaren utgör utan att ge läsaren en möjlighet att knyta denna 

aspekt till texten. 

                                                
118 För en kort förklaringa av dessa faser se bilaga A. 
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Jag inser att den begränsade tid som finns för litteraturläsning för gymnasielever 

gör det orimligt att begära att eleverna ska läsa flera böcker för att på så sätt kunna se 

till hur metoden kan involvera kunskap från andra verk. En möjlig lösning skulle vara 

att låta literary-transfer kompetensen delvis överta den rollen. Detta skulle kunna 

kombinera litterära och personliga erfarenheter i en tolkning som grundar sig i textens 

element eller strukturer. Det vore troligtvis också rimligt att involvera element ur film, 

serietidningar och till och med tv-spel då bland andra Leeson visat att dessa kulturella 

uttrycksformer visat sig kunna ha starkt arketypiska karaktärer och handlingar. 

Trots de nämnda bristerna finns det en möjlighet att se metoden som en möjlig 

utgångspunkt i literära analyser, då den kan bidra till att sätta namn på aspekter av 

texten som en läsare möjligen redan är medveten om men kanske inte uppmärksammar. 

De flesta läsare skiljer exempelvis troligen på hjälte och skurk instinktivt i läsningen 

och här kan metoden bidra till att ge en förklaring till varför man gör en sådan åtskillnad 

men även ge andra perspektiv på såväl karaktärer som handling. Jag menar dock att 

metoden bör kompletteras med någon annan form av teori för att användas inom 

litteraturundervisning, förslagsvis med någon form av de tidigare nämnda läsarterna. 

Möjligheterna med de värderingsorenterade läsarterna och de metakognitiva har 

diskuterats ovan, men beroende på valet av litteratur och undervisningens utformning 

skulle även de övriga läsarterna kunna anses tillföra ett nytt perspektiv. Det skulle även 

gynna analysen att se till den begreppsapparat som används inom narratologin. Min 

slutsats är därmed att Fryes arketypanalys skulle kunna vara ett användbart tillägg till 

den teori som läraren redan använder, oavsett vilken den är. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Då Fryes Anatomy of Criticism: Four Essays skrevs under mitten av förra seklet är det 

möjligt att kritisera vissa delar av den. De exempel han använder i sina förklaringar är 

uteslutande stora verk inom den västerländska litteraturen. Detta öppnar upp för en 

möjlig diskussion om metodens lämplighet vid analys av utomeuropeisk litteratur, men 

även för en möjlighet att undersöka detta. Därför vore det av intresse att genomföra en 

analys av utomeuropeisk litteratur med målet att avgöra metodens användbarhet.  

Min personliga analys av de bägge texterna säger ytterst lite om hur praktiskt 

genomförbart det är att använda metoden för gymnasielever. Därför vore det intressant 

att låta elever genomföra arketypanalyser. Framför allt vore det av intresse att se till 

elevernas uppfattning om metodens användbarhet och deras attityder till den formen av 
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textanalys. Att jämföra en större grupps analyser skulle dessutom kunna fungera som en 

indikator på hur väl metoden lämpar sig som ett verktyg inom litteraturundervisningen 

på gymnasial nivå.  
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Bilaga A; Fryes Arketyper 

Inom varje modus återfinns vidare fyra genrer, eller mythoi. Ett verk kan dessutom 

anses vara en kombination av de genrer som Frye presenterar. Figuren nedan illustrerar 

Fryes modus, de genrer han nämner och hur de kan kombineras. 

 
  

Hur ett verks handling och ton placerar det inom en genre illustreras av Mythoicirkeln 

(Circle of mythoi). Frye förklarar att det finns fyra möjliga förflyttningar inom 

Mythoicirkeln, inom romance/ satir, inom oskuld/ erfarenhet, uppåtgående förflyttning 

och nedåtgående förflyttning. En nedåtgående förflyttning är tragisk och en 

uppåtgående förflyttning medför att verket blir en komedi. Längs med cirkeln, inom 

varje mythoi återfinns sex så kallade faser. Dessa utgör varje genres undergenrer. 

Cirkeln kan därmed ses som en skala. Den punkt där förflyttningen hamnar avgör hur 

 

 

 

 

 

Fem modus 

1) Myt. Om hjälten är överlägsen både andra människor och andra människors 

livsvillkor och hjälten kan identifieras som en gud 

2) Romantisk. Om hjälten är överlägsen andra människor och sina egna 

livsvillkor men hjälten identifieras som en människa. 

3) Högmimetisk. Om hjälten är överlägsen andra människor men inte sina egna 

livsvillkor, hjälten är en ledare.  

4) Lågmimetisk. Om hjälten varken är överlägsen andra människor eller sina egna 

livsvillkor och framstår som en vanlig människa.  

5) Ironisk. Om hjälten är maktlös inför naturen och ödets gång, underlägsen oss 

själva så att vi kan se ner på denne med en känsla av frustration och absurditet. 

Detta innebär inte att man inte kan identifiera sig med denne.  

6)  

 Romantik Tragedi Komedi Satir/ ironi 
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verket ska kategoriseras. Löfgren exemplifierar med Astrid Lindgrens verk Mio min 

Mio hur en och samma text under handlingens gång kan röra sig från en fas till en 

annan. Figuren nedan är ett försök att grafiskt återge Mythoicirkeln.  

 
De olika faserna inom varje genre löper delvis parallellt med varandra. De första tre 

faserna är parallella med de första tre faserna inom satiren och tragedins första tre faser 

är parallella med romancens första tre faser. På samma sätt är de sista tre faserna inom 

komedin och romancen parallella precis som de sista tre faserna av tragedin och satiren 

är löper parallellt. Min förståelse av detta illustreras i figuren nedan. 

 
De nämnda faserna är i sig arketypiska.  Nedan följer en kort sammanfattning av hur 

Frye beskriver dem. 
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 KOMEDI (177–
186) 
 

ROMANCE (198–203) TRAGEDI (219–
223) 
 

IRONI/ SATIR (226–
239) 

1 Ironisk fas 
Samhället förblir 

obesegrat av hjälten 
 

Hjältens födelsefas 
En barnhjälte eller ung 
hjälte som har en ond, 

ibland falsk, äldre släkting 
som vill den illa. 

 

Värdighetstragedi 
Här ges hjälten den 

största möjliga 
värdigheten i kontrast 
till andra karaktärer 
vilket medför att den 
får en martyrliknande 

Låg normsatir 
Här är en värld i vilken 

orättvisor och brott 
normaliserats och 
hjältens avgörande 
egenskap är dennes 

sunda förnuft. 
 

2 Quixotisk fas 
Hjälten överger 

samhället 
 

Pastoral fas 
En ung hjälte. Oftast finns 
en platonisk kärlek med i 

bilden som den mellan 
syskon eller unga vänner. 
Det kan även finnas andra 
orsaker till den sexuella 
barriären som gör fasen 

ungdomlig, som att hjältens 
kärleksintresse är 

frånvarande. 

Oskuldsfull tragedi 
Unga personers 

tragiska öden. Det 
kan vara berättelsen 
om hur ungdomen 

tragiskt tar slut 
 

Quixotisk satir 
Denna form av ironi 

vänder sig mot 
dogmatiska 

generaliseringar och 
stereotyper inom 

samhället, hjälten är 
pikareskromanens 

framgångsrika lymmel. 

3 Normal fas 
Senex iratus, eller 

andra representanter 
ger med sig för 

hjälten – rör sig från 
lag till frihet. 

 

Normal fas 
Den klassiska hjältesagan 

där hjältens äventyr är 
centralt. 

 

Hjältens tragiska 
framstegstragedi 
Tragisk historia i 

vilken hjälten offrar 
sig själv för att 

lyckas. 
 

Hög normsatir 
Ett samhälle där både 
dogmatism och sunt 
förnuft kuvas medan 

mänskligheten inser att 
de inta kan vara säkra 
på något över huvud 

taget. 
4 Den gröna världens 

fas 
Det sker en 
förändring i 
samhället. 

 

Fortsatt oskuldsfull fas 
Här motstår den 

oskuldsfulla 
världenerfarenhetens 

närmanden. Detta sker ofta i 
någon form av moralisk 

allegori. 
 

Normal fas 
Hjältens hamartia 

och/ eller hybris leder 
till dennes fall. 

 

Tragisk ironi 
Den tragiska hjältens 

fall ses ur det moraliska 
och realistiska 
perspektiv som 

erfarenheten medför. 
Den ämnar inte driva 
med karaktärerna utan 
att visa hur de är ”allt 

för mänskliga”. 

5 Arkadisk fas 
Tragedier undviks 

inte, de hindras från 
att ske. 

 

Idyllisk fas 
En reflekterande, idyllisk 

syn på erfarenhet och 
samhället från en högre 

position. 
 

Tragedi genom 
förlorad riktning 
Mer ironisk och 

mindre heroisk än 
den typiska tragedin. 
Karaktärerna har en 
lägre grad av frihet 

än läsaren. 

Fatalistisk ironi 
Fokuserar på ödets 

hjuls ohejdade framfart. 
 

6 Gotisk fas 
Här finner vi 

spökhistorier och 
gotisk romance. 

Samhället är mindre 
närvarande och 
handlingen mer 
individualiserad. 

 

Penseroso fasen 
Markerar slutet av en 

handling från aktive till 
begrundande äventyr. 

Skräcktragedi 
Hjälten är utsatt för 

allt för mycket 
smärta och 

förnedring för att 
fungera som hjälte, 
vanligare att hjälten 

är en skurk. 

Den oupphörliga 
fångenskapens ironi 
Utspelar sig bland 

fängelser, dårhus och 
lynchmobbar, det enda 
som skiljer samhället 

från inferno är att 
lidandet har ett slut i 

döden. 
 



 

 IV 

Fry beskriver olika karaktärer utifrån det grekiska dramat. Han framhåller att dessa 

arketyper inte är karaktärerna i sig men lika nödvändiga för dem som skelettet för en 

människa. Romancens arketyper beskrivs i svart och vitt. Tragedins arketypiska 

karaktärer ses som komedins motsatser och inom Satiren kan karaktärerna ofta liknas 

vid dem inom antingen tragedin eller komedin. Nedan listas några av de karaktärer som 

Frye nämner. 

 
 KOMEDI ROMANCE TRAGEDI SATIR/ IRONI 

EIRON Hjälten, Dolosus 
servus, El 

gracioso, The 
vice, 

Försvinnande 
fadersigur. 

 

Hjälten, Den gamle 
vise/ den goda fen, 

den goda 
kungen/drottningen. 

Hjältens nemesis, 
profeten. 

Hjälten (om det 
finns någon). 

ALAZON Senex iratus, 
Miles gloriosus, 

Précieuse 
ridicule, the 

shrew. 
 

Den onda magikern/ 
häxan, the terrible 

mother. 

Den tragiske 
hjälten. 

Representanter för 
det samhälle som 

satiren berör. 

BOMOLOCHOI Parasiten, 
kocken, den 

galne värden. 

Naturväsen, vänner 
eller tjänare till 

hjälten. 

The supliant, 
budbäraren som 

bidrar till 
”cognitio”. 

 

– 

AGROIKON Churl, refuser of 
festivity, 

lantisen, The 
railer. 

En person som för 
fram en mer realistisk 
syn – Sancho Panza 

Hjältens vän som 
uttalar sig mot det 
tragiska, de som 
uttrycker sig mot 

det tragiska – 
motsvarande 

kören i dramat. 
 

En person med 
sunt förnuft som 

motarbetar 
samhället ibland 
berättaren eller 
författarens roll. 

 

 


