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Abstract 
Syftet med denna studie är att genom en narratologisk analys av tre kapitel i Svetlana 

Aleksijevitjs dokumentärroman Tiden second hand: Slutet för den röda människan 

undersöka berättartekniken och det historiemedvetande som finns i kapitlen. Med 

utgångspunkt i detta diskuteras sedan hur romanen kan användas i gymnasieskolan för 

att stärka elevernas litterära kompetens och lärande i och genom skönlitteratur. Studien 

visar att berättartekniken, bland annat genom ett interpolerat berättande och anakronier, 

fyller en tydlig funktion i romanen bland annat sett till hur dessa berättartekniska delar 

förstärker innehållsliga aspekter i texten. Detta samspel mellan berättarteknik och 

innehåll gör att romanen torde lämpa sig väl för att i svenskundervisningen lära i 

skönlitteratur, på så vis att berättarteknikens funktion går att tydliggöra. Vad gäller 

historiemedvetandet skiljer sig detta åt mellan de olika berättarna, vittnena, i kapitlen. 

Två vittnen uttrycker hur dåtiden var bättre än vad nutiden är, medan det tredje vittnet 

upplever en rädsla för hur historien är på väg att upprepa sig. Att romanen presenterar 

en mångfald av människor och deras historiemedvetanden har i studien diskuterats som 

fördelaktigt med hänsyn till att det i ett didaktiskt sammanhang går att tydliggöra hur 

människors förhållande till historien är något subjektivt. Potentiellt kan därför eleverna 

utifrån romanen utveckla sitt eget historiemedvetande, och på så vis lära genom 

skönlitteratur. Detta lärande i och genom skönlitteratur som det finns möjlighet att 

realisera i Tiden second hand torde även möjliggöra en litteraturundervisning som kan 

skapa en bred litterär kompetens hos eleverna. 

 

Nyckelord 
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English title 
A journey through time with narratological tools: Narrative form, historical 

consciousness and didactical relevance in Svetlana Aleksievich’s Secondhand time: The 

last of the soviets
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1 Inledning 
Läsning av skönlitteratur kan ha många olika funktioner förutom den underhållande 

behållning den kan skänka läsaren. Vilka dessa funktioner är, och i synnerhet hur skolan 

legitimerar läsningen utifrån dem, är dock en fråga värd att ställa. I Skolverkets 

styrdokument ges en rad motiveringar till litteraturläsning, och två av dessa är att den 

ska vara en ”[…]källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” samt att eleven genom 

litteraturundervisningen ska få kunskaper om skönlitteraturens ”berättartekniska och 

stilistiska drag” (Skolverket 2011:160). Vad som kan konstateras utifrån dessa två 

formuleringar är att svenskämnets litteraturläsning ska vara en undervisning i 

skönlitteratur såväl som ett vidare lärande genom skönlitteratur. Att lära genom 

skönlitteratur ger också möjligheter till att berika lärandet inte bara i svenskämnet, utan 

även i andra skolämnen. Det är denna mer mångfacetterade och ämnesövergripande 

nytta med skönlitteratur som beaktas i denna studie, i form av en analys av en roman 

vars berättartekniska uppbyggnad såväl som källa till andra människors erfarenheter och 

föreställningsvärldar lämpar sig väl för lärande i och genom skönlitteratur.  

 

”Vi håller på att ta avsked av sovjettiden. Av livet vi levde då. Jag bemödar mig om att 

ärligt lyssna in alla deltagarna i det socialistiska dramat…” (Aleksijevitj 2013:9). Med 

dessa ord inleder 2015 års nobelpristagare i litteratur Svetlana Aleksijevitj sin 

dokumentärroman Tiden second hand: Slutet för den röda människan (2013). Citatet 

förklarar på ett kort och koncist sätt vad läsaren under de kommande dryga 650 sidorna 

har att vänta, nämligen historiska och personliga vittnesmålskonstruktioner.1 Genom 

intervjuer med allt ifrån forna partipampar i Kreml till förälskade musiker ger 

Aleksijevitj i romanen en inblick i den enskilda människans liv i forna Sovjetunionen. 

Det är människor med personliga erfarenheter av den sovjetiska historien, intervjuade i 

ett postsovjetiskt samhälle och som i sina intervjuer ger sin syn på det förflutna, nutiden 

och i många fall framtiden. Romanen kan därför sägas innehålla vad som inom 

historiedidaktiken kallas historiemedvetande, det vill säga en människas förståelse för 

och perspektiv på hur dåtid, nutid och framtid ömsesidigt hör ihop och påverkar 
                                                
1 Med hänsyn till hur Aleksijevitj konstnärligt har bearbetat de intervjuer som finns i boken går det aldrig 
att tala om rena vittnesmål, utan snarare om vittnesmålskonstruktioner. Jag vill för tydlighetens skull 
redan nu betona att begreppet vittnesmålskonstruktion kommer att användas i föreliggande studie, då det 
tydliggör att vittnesmålen trots sin faktiska härkomst från verkliga intervjuer samtidigt är en konstnärlig 
produkt. För vidare diskussion om förhållandet mellan konstnärligt skapande och fakta, se s.6–7;13;26–
27.   
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varandra (Karlsson 2009:50). Samtidigt är dessa vittnesmålskonstruktioner av naturliga 

skäl berättartekniskt komplexa sett till hur olika tidsdimensioner ständigt samspelar och 

införlivas i texten. För att undersöka det historiemedvetande som ger sig till känna i 

romanen är därför en narratologisk läsning behjälplig. Utifrån ett sådant mer 

systematiskt tillvägagångssätt går det att undersöka bland annat tid, och i och med det, 

historiemedvetande i berättandet. Samtidigt möjliggör en sådan läsning ett studium av 

berättartekniska grepp och hur dessa samspelar med innehållet i texten. En narratologisk 

läsning är alltså behjälplig för att mer systematiskt kartlägga historiemedvetandet, och 

dessutom har narratologin ett egenvärde i hur det med hjälp av den går att undersöka 

berättarteknik. Det är följaktligen detta som föreliggande studie handlar om – att genom 

en narratologisk analys av tre kapitel (och med det tre olika vittnesmålskonstruktioner) i 

Tiden Second hand studera det historiemedvetande och de berättartekniska aspekter som 

blir synliga i kapitlen. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att genom en narratologisk analys av tre olika kapitel i Svetlana 

Aleksijevitjs roman Tiden second hand: Slutet för den röda människan undersöka 

berättartekniken och vilka uttryck för historiemedvetande som går att finna i dessa 

vittnesmålskonstruktioner. I studiens syfte ryms även en didaktisk intention, där jag 

utifrån framför allt Torells teori om litterär kompetens diskuterar hur romanen kan 

användas i gymnasieskolans svensk- och historieundervisning för att stärka elevens 

kompetens och lärande i och genom skönlitteratur.  

 

2 Bakgrund 
I följande del kontextualiseras undersökningen närmre. Detta görs till en början genom 

att undersökningens relevans utifrån styrdokumentens syftesbeskrivningar presenteras. 

Bakgrundskapitlet fortsätter sedan med en kort diskussion av begreppen litterär 

kompetens och ämnesintegrerad undervisning. Avslutningsvis presenteras tidigare 

forskning i anslutning till uppsatsens undersökningsområde.  

 

2.1 Styrdokument 

Studiens undersökningsområde går att motivera både i ämnesplanen för svenska och för 

historia. I syftebeskrivningen för svenska går det att läsa: 
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Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 
allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 
förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som 
källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 
föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 
perspektiv. (Skolverket 2011:160) 

 

Centralt i denna formulering är att läsning av skönlitteratur ska möjliggöra elevens 

förståelse för det som är främmande, samtidigt som det ska vara en källa till personlig 

utveckling. Genom att undersöka historiemedvetande hos personer i litteraturen får 

läsaren en inblick i andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar. Det handlar om att få ta del av hur en annan människa ser på 

historien, och hur denna syn på det förflutna har format dennes nutida världsbild och 

perspektiv på framtiden. Vidare konstaterar syftesbeskrivningen att svenskämnet ska ge 

eleven förutsättningar att utveckla ”kunskaper om […] berättartekniska och stilistiska 

drag” i skönlitteratur (Ibid:160). För att synliggöra och analysera dessa berättartekniska 

och stilistiska drag måste eleven ha de konkreta verktyg som krävs, och det är därför 

lämpligt att arbeta med narratologi i svenskämnets litteraturundervisning.  

 

I ämnesplanen för historia nämns begreppet historiemedvetande redan i första meningen 

i syftesbeskrivningen: ”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna 

breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det 

förflutna […]” (Ibid:66). Senare i samma stycke står det: ”Eleverna ska därigenom ges 

möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det 

förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden” (Ibid:66). Dessa 

formuleringar innebär alltså både att elevens eget historiemedvetande ska utvecklas, 

men även att eleven ska utveckla sin förståelse för hur olika perspektiv på historien ger 

en varierande syn på nutiden och framtiden. 

 

2.2 Litterär kompetens 

Att besitta en litterär kompetens innebär att det råder ett jämt förhållande mellan texten i 

sig och läsaren, och att olika delar i läsningen tar lika stor plats i detta förhållande. 

Örjan Torell (2002:82) har tydliggjort denna litterära kompetens genom att kategorisera 

den i tre olika delkompetenser som tillsammans verkar mellan texten i sig, läsningens 

du, och läsaren, läsningens jag. Den första delen kallar Torell för konstitutionell 

kompetens, och med denna avses läsarens medfödda förmåga till att skapa fiktion och 

föreställa sig saker och ting (Ibid:82–83). Den andra kompetensen är 
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performanskompetens, och denna avser den inlärda förmåga en läsare kan använda för 

att analysera litterära texter sett till bland annat dess struktur och berättarteknik 

(Ibid:83–84). Det är de redskap vi använder för att analysera en text, och det är denna 

kompetens som vanligtvis lärs ut i skolan. Den sista kompetensen, literary transfer-

kompetensen, syftar på läsarens förmåga till att koppla det lästa till sitt eget liv (Ibid:85–

86). Det är här som läsarens egna erfarenheter och den faktiska texten möts. Vidare kan 

den litterära kompetensen bli ojämn om någon av delarna tar för mycket plats. Om 

performanskompetensen tar överhand uppstår en så kallad performansblockerad litterär 

läsning, vilket innebär att läsaren enbart tolkar texten efter inlärda mönster och stänger 

ute sig själv i läsningen (Ibid:84–85). Om läsningen istället lägger för mycket fokus på 

läsaren själv kan en så kallad literary transfer-blockerad litterär kompetens uppstå, 

vilket kännetecknas av att distansen mellan texten och läsaren inte beaktas och läsarens 

egna erfarenheter tar över hela läsningen (Ibid:86–88). Det måste därför råda en balans 

mellan de olika delkompetenserna för att en fungerande litterär kompetens ska uppnås 

hos läsaren. Delkompetenserna får inte enskilt ta överhand, samtidigt som de alla är 

närvarande i läsningen – först då uppstår en litterär kompetens som kännetecknas av ett 

jämt förhållande mellan delkompetenserna och läsningens du och jag. Torells teori om 

litterär kompetens diskuteras vidare i uppsatsens diskussionsdel. Fokus ligger där på hur 

performanskompetens och literary transfer-kompetens ur ett didaktiskt perspektiv kan 

utvecklas med hjälp av Tiden second hand. Den konstitutionella kompetensen lämnas 

därhän, eftersom föreställningsförmåga inte förekommer i svenskämnets styrdokument 

för gymnasieskolan (Skolverket 2011:160–181).   

 

2.3 Ämnesintegrerad undervisning 

Eftersom studien bland annat undersöker historiemedvetande inom skönlitteratur är den 

att betrakta som tvärvetenskaplig. I en didaktisk situation är detta att förstå som 

ämnesintegrerad undervisning, det vill säga när två eller fler ämnen integreras och 

berörs i samma lärandesituation (Blanck 2014:57). Sara Blanck (Ibid:46–54) har listat 

fem olika typer av ämnesintegrerad undervisning, eller ämnessamspel, mellan olika 

ämnen i skolan. Den första av dessa kallar hon för förvetenskapligt ämnessamspel, och 

med detta menar hon ett tematiskt arbete vars syfte inte är, åtminstone till en början, 

ämnesmässigt motiverat. Exempel på ett sådant är ett studiebesök som inte kan kopplas 

till ett direkt ämne. Den andra kallar hon för hjälpande ämnessamspel, och 

kännetecknande för denna är att ämnesspecifika begrepp och problemformuleringar 
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utgår från ett huvudämne, men ett annat ämne används för att stödja, hjälpa och 

förstärka lärandeprocessen. Den tredje, sammankopplade ämnessamspel, innebär att 

olika ämnen parallellt behandlar liknande begrepp och teman utan att undervisningen i 

sig är ämnesöverskridande integrerad. Den fjärde typen, förenande ämnessamspel, 

behandlar även den gemensamma teman och begrepp mellan ämnena, men i denna typ 

är ämnena även tillfälligt förenade genom gemensamma problemformuleringar, 

uppgifter och ibland även lektionsmoment. Den sista typen kallas för omskapande 

ämnessamspel, och detta är mer en kunskapssyn där ämnena i sig blir mindre viktiga 

och hela undervisningen istället utgår från ett tema eller en problemställning där 

kunskap hämtas från ämnena utan att ämnena i sig uppmärksammas (Ibid:46–54).  

 

2.4 Tidigare forskning 

En studie som handlar om hur elever utvecklar sitt historiemedvetande genom läsning 

av skönlitteratur är Mary Ingemanssons (2010) doktorsavhandling Det kunde lika gärna 

ha hänt idag. I avhandlingen undersöker Ingemansson hur historiemedvetande 

utvecklas i en mellanstadieklass genom läsning av Maj Bylocks Drakskeppet som 

central kunskapskälla i ett sex veckors långt tematiskt arbete om vikingatiden (Ibid:10–

11;179). Resultatet i avhandlingen visar att elever utvecklar sitt historiemedvetande 

genom läsning, vilket i studien bland annat tar sig uttryck i att eleverna genom 

skönlitteraturens beskrivningar av levnadsförhållanden konstaterar att det var sämre förr 

än idag (Ibid:289). Vidare visar resultatet att elever har enklare att utveckla ett 

historiemedvetande när ämnen som engagerar dem själva berörs i texten, exempelvis 

barns situation och liv (Ibid:289–290). När det handlar om någonting som i högre 

utsträckning berör dem blir helt enkelt jämförelsen, och med det kopplingen till nutid, 

enklare för eleverna att göra. Ingemanssons avhandling är i denna uppsats av intresse 

eftersom det är en faktisk klassrumsundersökning som behandlar elevers utveckling av 

historiemedvetande genom skönlitteratur. Även om Ingemansson undersöker en 

mellanstadieklass är hennes resultat i sammanhanget relevanta, eftersom studien visar 

att skönlitteratur de facto kan fördjupa läsarens historiemedvetande. 

 

Att finna uttryck för historiemedvetande i skönlitteratur är ett mindre beforskat område, 

men två studier där detta görs är Kristina Kakoulidous (2011) uppsats I romanernas tid 

och Stig Bäckmans (1975) avhandling Den tidlösa historien. Kakoulidou visar i sin 

uppsats att det i Vilhelm Mobergs Raskens och Rid i natt finns explicita utsagor från 
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karaktärerna om historiemedvetandets tidsdimensioner dåtid, nutid och framtid 

(Kakoulidou 2011:25). Detta tar sig i regel uttryck i att karaktärerna funderar över 

tidsdimensionerna i förhållande till sina egna liv och deras handlingar, exempelvis i 

form av hur livet hade kunnat te sig annorlunda genom andra val i dåtiden och hur ett 

val i nutiden kan komma att påverka framtiden (Ibid:13;20). Vad gäller Bäckmans 

studie så undersöker han i den hur Eyvind Johnson i romanerna Molnen över 

Metapontion, Livsdagens lång och Strändernas svall uttrycker en viss syn på tiden och 

historien (Bäckman 1975:7). Resultatet visar att det finns en stark koppling mellan dåtid 

och nutid i Johnsons författarskap. I Molnen över Metapontion och Livsdagen lång 

blandar Johnson nämligen friskt berättandet mellan olika tidsepoker, och personerna 

som befinner sig i romanernas nutid (och i regel utgör en form av huvudberättelse eller 

ramberättelse) driver handlingen framåt genom tänkande, berättande och reflektion 

rörande deras nutid, egna dåtid och en mer objektiv historisk dåtid (Ibid:41–44;58–62). 

Bäckman synliggör alltså i sin avhandling hur Johnson i romanernas form och 

berättarteknik väver samman dåtid och nutid så att dessa i romanpersonernas 

medvetande samexisterar. Historiemedvetandets framtid saknas, men det finns en 

koppling mellan dåtid och nutid hos karaktärerna som åtminstone gör att det går att 

konstatera att dessa två dimensioner av historiemedvetandet finns i Johnsons romaner.  

 

Exempel på forskning om Svetlana Aleksijevitjs författarskap har bland annat Anna 

Jungstrand och Johanna Lindbladh bedrivit. I artikeln ”Svetlana Aleksijevitj och den 

dokumentära rösten” uppmärksammar Anna Jungstrand (2016:15) bland annat 

Aleksijevitjs användande av utelämningstecken (…). Jungstrand (Ibid:58–59) 

konstaterar att Aleksijevitj använder sig av detta frekvent, och menar att det inte enbart 

är för att visa att något har utelämnats eller att personen tystnar. Det hela är även, enligt 

Jungstrand, att förstå som att Aleksijevitj genom att så göra lyfter fram läsarens 

tolkningsansvar och medskapande roll. Läsaren uppmanas helt enkelt till att själv fylla i 

de luckor som har lämnats. Vidare har Johanna Lindbladh (2017) i sin artikel ”The 

polyphonic performance of testimony in Svetlana Aleksievich’s Voices from Utopia” 

undersökt Aleksijevitjs författarskap på djupet, och hon argumenterar i artikeln för hur 

författarens konstnärliga skrivande inte är att betrakta som ett hinder för innehållets 

sanningshalt. Kontentan i Lindbladhs argumentation är att Aleksijevitjs författarskap 

inte kan förstås som antingen fakta eller fiktion, utan som ett konstnärligt 

rekonstruerade av vittnesmålssituationer (genom att låta sina informanters utsagor 
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återges i en i regel okommenterad monolog) där läsaren inbjuds till att bli en lyssnare 

till ett vittnesmål, inte en läsare av ett återberättande av en historisk händelse (Ibid:286–

288). Läsaren inbjuds således till att återuppleva ett subjektivt och rekonstruerat 

vittnesmål om människors erfarenheter av faktiska historiska händelser (Ibid:286–

288;301–302). Både Jungstrand och Lindbladh har undersökt Aleksijevitjs författarskap 

mer övergripande. Specifik forskning om Tiden second hand har inte gjorts, vilket gör 

att föreliggande studie fyller en forskningslucka.  

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
Studiens teoretiska utgångspunkter är dels begreppet historiemedvetande, dels 

narratologi. I det följande förklaras dessa teoretiska utgångspunkter närmre, samtidigt 

som dess relevans och mer praktiska tillämning i denna studie tydliggörs. 

 

3.1 Historiemedvetande 

Historiemedvetande är ett historiedidaktiskt begrepp som handlar om en individs 

förståelse för historien som en sammanhängande och dynamisk kontinuitet och inte som 

en rad enskilda och statiska händelser i det förflutna. Det hela kan förstås som hur dåtid, 

nutid och framtid samspelar och påverkar varandra, vilket för den enskilda individen tar 

sig uttryck i form av en mental process där samtiden betraktas utifrån det förflutna och 

förväntningar på framtiden (Karlsson 2009:49–50). I sin enkelhet handlar det sålunda 

om en medvetenhet om att allt som har varit har lett fram till det som är och kommer att 

spela roll för det som komma skall.  

 

Förutom att historiemedvetande är ett objektivt betraktelsesätt på historien i sig, i form 

av hur historiska händelser hänger samman med varandra och påverkar nutiden och 

framtiden, så är det även ett subjektivt förhållande mellan den enskilda individen och 

historien. Nanny Hartsmar (2001:79) menar att en individ inte kan utveckla 

historiemedvetande utan att få relatera historien till sig själv. Historiemedvetandet växer 

helt enkelt inte fram utan att individen betraktar sin egen roll i historien – den måste få 

relatera det historiska till sitt eget liv. Jan Thavenius (1983:34–39) konstaterar att skolan 

i många avseenden negligerar denna förbindelse mellan individ och historia på så vis att 

det är den faktiska historiska kunskapen som ensamt presenteras i 

historieundervisningen, medan elevens egen plats i historien och på vilket sätt historien 

angår eleven lämnas därhän. Begreppet historiemedvetande rymmer följaktligen inte 
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bara en förståelse för hur dåtid, nutid och framtid hänger samman, utan även hur den 

enskilda individen obestridligt har ett förhållande till historien.  

 

3.2 Narratologi 

Narratologi är den litteraturvetenskapliga inriktning som fokuserar på hur en berättelse 

är komponerad. Berättartekniska teorier går att finna så långt tillbaka som till antiken, 

men i sin moderna form kan narratologin sägas härröra från 1960-talet och det mer 

strukturella studium av regelsystem som konstruerar en berättelse som då tog vid 

(Skalin 2002:173–174). En av grundprinciperna inom denna narratologi är skillnaden 

mellan story och berättande, vilka utgör komponenter i det som kallas den dubbla 

kronologin (Ibid:176). Storyn är händelsernas och tidens faktiska kronologi så som 

dessa utspelar sig i själva diegesen, den fiktiva verkligheten, medan berättandet är hur 

dessa händelser presenteras i berättarform, och med det händelsernas ordning i själva 

texten (Skalin 2002:176; Holmberg & Ohlsson 1999:12). Berättelsen finns sålunda på 

två nivåer – en så som den teoretiskt utspelar sig i en fiktiv verklighet, storyn, och en så 

som den presenteras i berättarform, berättandet. En narratolog som strukturellt och 

systematiskt har undersökt berättandet är Gérard Genette, vars teorier har gett upphov 

till en omfattande begreppsapparat för att studera text (Skalin 2002:181). Genette har 

ägnat särskilt intresse åt förhållandet mellan tiden i storyn och tiden i berättandet, och 

har i sammanhanget urskilt tre olika aspekter som detta förhållande vilar på: ordning, 

varaktighet och frekvens (Holmberg & Ohlsson 1999:95; Genette 1980:35). 

 

Med ordning syftar Genette på händelsernas följd i storyn kontra dess följd i 

berättandet. Dessa stämmer nämligen ofta inte överens, utan berättandet presenterar ofta 

händelserna i en kronologi som inte följer storyns kronologi, det vill säga att berättandet 

ofta är anakroniskt (Genette 1980:35–36). Dessa anakronier skapas i regel av vad 

Genette kallar analepser (händelser som i storyn utspelar sig bakåt i tiden men i 

berättandet presenteras efter att de har hänt) och prolepser (händelser som i storyn 

utspelar sig i framtiden men i berättandet presenteras innan de har hänt) (Ibid:40). I 

exemplet Tiden second hand, vars personliga vittnesmålskonstruktioner om det 

förflutna sätter berättelsens berättare i ett synligare fokus än i mycket annan litteratur, 

torde det emellertid vara mer träffsäkert att undersöka just den tidsposition berättaren 

intar i förhållande till det den berättar, än att diskutera rena analepser och prolepser. 

Storyns och berättandets ordning studeras därför i denna studie genom att undersöka hur 
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berättaren rör sig mellan olika, av Genette kallat, tidspositioner (Ibid:217). Totalt finns 

det fyra olika typer av berättande förankrat i olika tidspositioner: subsequent, prior, 

simultaneus och interpolated (Ibid:217–221). Med subsequent berättande, 

fortsättningsvis kallat dåtida berättande, befinner sig berättaren tidsmässigt efter det 

som den berättar om, och berättar därför i preteritum – det är dåtiden som berättas. Med 

prior, fortsättningsvis kallat framtida berättande, befinner sig istället berättaren 

tidsmässigt innan det som den berättar om, vilket gör att det i regel är drömmar eller 

framtidsspekulationer som berättas i denna form. Simultaneus, simultant, berättande 

innebär att berättandet sker samtidigt som händelserna inträffar. Med Interpolated, 

interpolerat, berättande menar Genette ett berättande som sker mellan olika handlingar, 

vanligen i form av att en dåtida händelse återges samtidigt som berättaren i nutid 

kommenterar denna. Berättandet innehåller således i fallet interpolerat olika tidsmässiga 

instanser (Ibid:217–221). I denna undersökning studeras ordning genom att systematiskt 

kartlägga storyns faktiska kronologi utifrån hur berättarna rör sig mellan olika 

tidsmässiga berättarpositioner och hur detta förhåller sig till berättandet. 

 

Genom att undersöka varaktighet jämförs längden på en händelse så som den utspelar 

sig i storyn kontra den längd (vanligen i form av rader eller sidor) som den tar i 

berättelsen (Ibid:87–88). Denna skillnad ger upphov till fyra olika typer av narrativ 

rörelse, det vill säga fyra olika sätt som berättandet fortskrider. De tre första av dessa är 

elips (tid går i storyn utan att berättandet tydliggör det), paus (tid går i berättandet utan 

att det tydliggörs i storyn) och scen (tiden i storyn och berättandet är parallellt) (Genette 

1980:93–94; Holberg & Ohlsson 1999:96–97). Den fjärde typen av narrativ rörelse 

kallas summering, och precis som ordet antyder handlar det om att händelser summeras. 

I en summering sammanfattas det i berättandet helt enkelt skeden i storyn, vilket gör att 

händelser som i storyn kan ha utspelat sig under flera år enbart kort summeras i 

berättandet (Genette 1980:93–94; Holberg & Ohlsson 1999:96–97). För tydlighetens 

skull bör det redan nu konstateras att den narrativa rörelsen i Tiden Second hand i stort 

består av summeringar och elipser. Vittnena summerar händelser som har hänt i deras 

dåtid, men utelämnar, skapar elipser av, stora tidskeenden. Det är följaktligen 

varaktigheten på olika summeringar som kommer att studeras i analysen. Vidare har det 

under analysens gång visat sig nödvändigt att närmre definiera vad en summering utgör 

i Tiden Second hand. Romanen är nämligen inte enbart konstruerad av summeringar 

som strikt befinner sig i en tidsmässig berättarposition. Berättandet införlivar i sina 
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summeringar ständigt andra tidsdimensioner i korta interpolerade kommentarer 

samtidigt som berättandet frekvent skiftar mellan summeringar från olika tidspositioner. 

Att identifiera en till fullo sammanhängande summering låter sig således inte med 

enkelhet göras i ett verk med ett i huvudsak interpolerat berättarperspektiv. Det har med 

hänsyn till detta varit nödvändigt för analyserbarhetens skull att närmre definiera vad 

som utgör en sammanhanhängande summering i detta fall för att skilja dessa från 

kommentarer. Jag har därför här valt att definiera en summering som ett 

sammanhängande berättande om ett tidsskede i personens liv på minst en sida. En 

summering definieras sålunda som en summering så fort berättaren har berättat om ett 

tidsskede i livet under minst en sida, och avslutas så fort en annan summering tar vid – 

och inte när berättaren införlivar en kort kommentar om eller jämförelse med en annan 

tidsdimension i berättandet.  

 

Den sista aspekten av Genettes tidsstudier är frekvens, och med detta undersöks hur ofta 

något händer i storyn kontra hur ofta det nämns i texten (Ibid:113–114). Ett sätt som 

denna frekvens ger sig till känna är genom så kallat repeating narrative, repetitivt 

berättande, vilket innebär att en händelse som utspelar sig en gång i storyn nämns flera 

gånger i berättandet, och med det kan markeras som viktig (Genette 1980:115–116; 

Holmberg & Ohlsson 1999:97). Varaktighet och frekvens undersöks i denna studie 

konkret genom att längden på olika summeringar i texten mäts samt huruvida olika 

summeringar återkommer flertalet gånger. 

 

Förutom denna narratologiska tidsanalys berör den litterära analysen i mindre 

utsträckning även berättandets narrativa nivå och berättarperspektiv i förhållande till 

denna nivå. En narrativ nivå är i regel antingen intradiegetisk eller extradiegetisk 

(Genette 1980:228; Jansson 2002:34). En narrativ nivå som är intradiegetisk presenterar 

händelser i själva diegesen, den fiktiva verkligheten, medan en extradiegetisk nivå 

utspelar sig utanför diegesen. Vidare kan berättarens förhållande till diegesen vara 

antingen homodiegetiskt (berättaren befinner sig inne i diegesen), heterodiegetiskt 

(berättaren är utanför diegesen) eller autodiegetiskt (ett homodiegetiskt berättande där 

berättaren är både protagonist och just berättare) (Genette 1980:244–245). 

 

I denna studie utgör sammanfattningsvis den narratologiska analysen redskap till att 

synliggöra hur berättartekniska grepp i många fall kan kopplas till hur 
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historiemedvetandet kommer fram i berättelsen. Narratologin är även behjälplig 

eftersom romanens komplexa berättarstil gör att en klar gräns mellan dåtid, nutid och 

framtid inte alltid är tydlig. Det hela handlar således om att narratologiskt analysera ett 

verk för att synliggöra berättarstil och historiemedvetande, men även att visa hur 

berättarstilen samspelar med historiemedvetandet. I en didaktisk situation är detta, som 

tidigare nämnts, att förstå som lärande i och genom skönlitteratur – berättartekniken i 

romanen analyseras samtidigt som begreppet historiemedvetande studeras genom den.   

 

4 Metod och material 
Nedan presenteras studiens metod och de tre kapitel ur Tiden second hand som analysen 

berör närmre. I avsnittet diskuteras även sanningsanspråket i romanen. 

 

4.1 Metod 

Metoden som har använts i den litterära analysen är en narratologisk analys som syftat 

till att synliggöra det historiemedvetande som ger sig till känna i romanen och att 

synliggöra dess berättarteknik. Denna narratologiska analys har främst utgått ifrån 

textens ordning, varaktighet och frekvens. Textens ordning har använts som ett 

metodiskt stöd för att kartlägga vittnesmålens (storyns) faktiska tidsmässiga kronologi 

och jämföra denna med hur ordningen är i berättandet. Detta presenteras i resultatdelen 

genom att storyn i korthet sammanfattas utifrån de olika tidspositioner berättaren intar i 

sitt berättande. Dessutom presenteras en tidslinje över summeringarnas kronologi i 

storyn respektive berättandet (dessa tidslinjer är löst inspirerade av hur Genette 

visualiserar ett berättandes anakronier, se t.ex. Genette 1980:38). Vidare har kapitlens 

varaktighet studerats på så vis att den summering som sträcker sig över flest sidor 

plockats ut. Textens frekvens har undersökts genom att den summering som är mest 

återkommande i varje kapitel, helt enkelt den händelse som ett vittne i sitt berättande 

återkommer till flest gånger, har noterats. Berättandets varaktighet och frekvens 

används sålunda till att, precis som Holmberg och Ohlsson (1999:97) konstaterar i fallet 

frekvens, synliggöra händelser i berättandet som kan anses vara synnerligen viktiga. 

Utifrån denna narratologiska analys har sedan det historiemedvetande som synliggjorts 

vidare analyserats. Detta har gjorts genom att väsentliga berättartekniska grepp som på 

olika sätt samspelar med den uppfattning om historiemedvetande som finns i 

vittnesmålskonstruktionerna har beaktats, samt att uttalanden som tydliggör vittnets syn 

på dåtiden, nutiden, framtiden och samspelet mellan dessa har plockats ut. Studiet av 
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historiemedvetande vilar således dels på den narratologiska analysen och dels på för 

sammanhanget relevanta uttalanden. 

 

Eftersom studien undersöker tre olika kapitel faller det sig naturligt att ett visst mått av 

komparation även används i analysen. Utgångspunkten har här varit att undersöka 

likheter och skillnader i kapitlens berättarstil och vittnenas historiemedvetande. Denna 

typ av komparation, som lägger fokus på likheter och skillnader, kan närmre 

klassificeras som en illustrativ komparation (Olsson 2002:59). Analysmetoden kan 

sammanfattningsvis sägas bottna i en narratologisk analys som främst kartlagt 

berättelsernas tidsmässiga ordning, varaktighet och frekvens i syfte att närmre 

undersöka det historiemedvetande som finns i texterna, och jämföra berättarstilen och 

historiemedvetandet mellan de olika kapitlen.  

 

4.2 Material 

Analysen utgår från tre kapitel i Svetlana Aleksijevitjs roman Tiden second hand. Dessa 

tre kapitel är valda eftersom de i stor utsträckning vittnar om erfarenheter av den terror, 

bland annat Gulag och krig, som förekom i Sovjetunionen. Att valet har fallit på 

vittnesmålskonstruktioner där terror av olika slag är centrala grundar sig i att dessa 

vittnesmål ur ett didaktiskt syfte lämpar sig väl för att undersöka historiemedvetande. 

Detta eftersom de i allra högsta grad tydliggör individens subjektiva förhållande till 

historien, och samtidigt erbjuder en inblick i ett perspektiv på historien som vanligtvis 

inte synliggörs i historieundervisningen.  

 

Det första kapitlet som analyseras är ”Om diktaturens skönhet och fjärilens hemlighet i 

cementen” (Aleksijevitj 2013:53–104). I detta kapitel berättar de två kvinnorna Jelena 

Jurevna och Anna Ilinitjna parallellt om sina minnen från sovjettiden och i synnerhet 

om de år i början av 1990-talet då Sovjetunionens fall började bli alltmer förestående. 

Det är emellertid enbart Jelena Jurevna som ger uttryck för erfarenheter av terror av 

olika slag, och därför berör analysen enbart hennes delar i kapitlet. Det andra kapitlet 

som analyseras är ”Om en annan bibel och andra troende”, och i detta kapitel är det en 

87-årig pensionär tillika före detta medlem av kommunistpartiet sedan 1922 vid namn 

Vasilij Petrovitj som berättar (Ibid:226–254). Petrovitj berättar i kapitlet om sitt långa 

liv i det sovjetiska samhället och hur han ser på den samtid han nu lever i. I det sista 

kapitlet som analyseras, ”Om tapperhet och det som kommer efteråt”, berättar den 21-
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åriga vitryska studenten Tanja Kulesjova om hur hon arresterades efter en 

demonstration mot det vitryska presidentvalet år 2010 (Ibid:604–632).  

 

4.2.1 Fakta eller fiktion? Om sanning och historisk relevans i Tiden 
Second hand 

En allt större del av dagens skönlitteratur har ett sanningsanspråk. Denna litteratur, där 

sanningen är fiktionaliserad och befinner sig i ett gränsland mellan fakta och fiktion, 

kan ytterligare genreklassificeras som så kallad faktionslitteratur (Årheim 2007:20). 

Sanningsanspråket i denna faktionslitteratur kan aldrig tas för given. I fallet Tiden 

Second hand är problemet med sanningsanspråket framför allt huruvida 

intervjupersonerna kan sägas återges på ett korrekt sätt när Aleksijevitj på ett 

konstnärligt sätt bearbetar deras utsagor och ifall vittnesmålen kan klassas som 

historiskt korrekta. Som tidigare nämnts har Lindbladh (2017:286) diskuterat detta, och 

hon menar att Aleksijevitjs författarskap måste förstås som ett återskapande av en 

vittnesmålssituation, och inte som ett återberättande av vad vittnet har sagt. Eftersom 

dessa vittnesmål sedan berör historiska händelser som de facto har hänt är inte heller 

dess historiska värde att förringa, utan vad läsaren får är helt enkelt en representation av 

en historisk händelse som vi vet har hänt (Ibid:288). Det läsaren får är inte en allmän 

sanning, utan en konstnärlig rekonstruktion av en individs vittnesmål och dess syn på 

historien. Den historiska relevansen ligger således inte i en objektiv beskrivning av 

verkligheten så som den var, utan i ett subjektivt berättande av en individs upplevelser. 

 

Även om sanningen som presenteras i Aleksijevitjs författarskap är att betrakta som 

subjektiv är mötet mellan sanning och fiktion ändå något som alltid bör problematiseras 

och diskuteras närmre i litteraturundervisningen. Annette Årheim (2007:128–129) har i 

sin avhandling visat hur faktionslitteratur är ett populärt val bland ungdomar när de 

själva får välja vad de ska läsa. Sanningarna i denna litteratur problematiseras dock inte, 

utan så länge ingen aktivt motbevisar sanningsanspråket eller så länge det som berättas 

anses representativt för en mer allmän uppfattning reflekterar ungdomar inte över 

huruvida det faktiskt är sant eller inte (Ibid:144;148). Det finns därför anledning att i 

litteraturundervisningen diskutera sanningsanspråk i faktionslitteratur, och hur detta 

med fördel kan göras utifrån Aleksijevitjs författarskap berörs i diskussionsdelen.  
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5 Litterär analys 
I det följande kommer undersökningens resultat av den litterära analysen att presenteras. 

Till en början diskuteras i korthet berättarperspektivet, dess tidsposition och 

berättandets narrativa nivå mer allmänt så som det är konstruerat i hela romanen. Efter 

det presenteras resultatet från vart och ett av de kapitel som har analyserats. Dessa 

kapitelanalyser behandlar först den narratologiska analysen, där storyns ordning kort 

sammanfattas utifrån berättandets olika tidspositioner, en tidslinje över storyn 

respektive berättandet presenteras samt att den summering med högst frekvens 

respektive längst varaktighet redovisas. Resultaten av den narratologiska analysen 

diskuteras och jämförs med de andra kapitlen fortlöpande, och i slutet av varje 

kapitelanalys följer en analys av historiemedvetandet som finns i kapitlet.  

 

5.1 Allmänt om berättarperspektiv, dess tidsposition och 
narrativ nivå i Tiden Second hand 

Berättarens tidsposition i Tiden Second hand är till allra största del vad Genette 

(1980:217–218) kallar interpolerat, det vill säga att berättarens position är mellan olika 

tidsdimensioner. I romanen tar sig detta rent konkret uttryck i hur hela 

vittnesmålssituationen presenteras – berättarperspektivet är i sin grund i en nutid, 

presens, men med kommentarer och summeringar utifrån denna nutid även i en dåtida 

och framtida tidsdimension (Ibid:217–221). Följande citat från en summering om 

Stalintiden, och den tid vittnet tillbringade i fängelse under denna tid, visar hur 

berättaren interpolerar kommentarer från nutiden i ett dåtida berättande när han berättar 

om arresteringen för en person han satt i fängelse med:  
[…] han hade skojat att centralkommittén kanske inte hade något annat för sig än att 
befrukta ston. Detta var på dagen och redan samma natt kom man och hämtade honom. De 
hade klämt hans fingrar i en dörr – fingrarna var helt av, som blyertspennor. I flera dygn 
hade de tvingat honom att bära gasmask [dåtid]. (Tystnar.) Jag förstår inte hur man ska 
kunna berätta om detta i dag[…] [nutida interpolering]. (Aleksijevitj 2013:246) 

 

Efter att ha kommenterat (genom en nutida interpolering) den dåtid berättaren precis har 

vittnat om återgår han sedan, efter ovan redovisade citat, till sitt dåtida narrativ om 

fängelsetiden. Vad som sammanfattningsvis kan konstateras är att berättarens 

tidsposition i sin grund utgår från en nutid i Tiden Second hand. Utifrån denna nutid ger 

berättaren sedan dåtida eller nutida summeringar (längre beskrivningar av sitt liv i 

dåtiden eller i nutiden), samtidigt som dessa summeringar interpoleras med korta 

kommentarer (som i exemplet ovan) från andra tidsdimensioner.  
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Detta interpolerade berättande gör att vittnesmålskonstruktionernas narrativa nivå är att 

betrakta som intradiegetiska (Genette 1980:228; Jansson 2002:34). Det skulle gå att 

tolka vittnesmålssituationernas nutidsposition, själva berättarakten, som extradiegetiska, 

och sedan den dåtid de återger som själva diegesen, den intradiegetiska nivån, i 

berättandet. Det är emellertid, än en gång med hänsyn till berättarens tidsposition, mer 

träffsäkert att i Aleksijevitjs fall betrakta hela det vittnesmål som konstrueras, med sin 

dåtid, nutid och framtid, som en dieges, eller en story. Berättarens tydliga roll och 

interpolerade kommenterande i en samtida vittnessituation gör helt enkelt att det inte går 

att tala om byten av narrativa nivåer, utan hela vittnesmålskonstruktionen, både med 

dess innehåll och kommentarer från berättaren, är att betrakta som intradiegetisk. Vidare 

är berättarperspektivet autodiegetiskt (Genette 1980:244–245). Eftersom vittnena 

berättar om sin egen historia, där de själva är att betrakta som huvudpersoner, är 

protagonist och berättare samma person i romanen. Detta interpolerade och 

autodiegetiska berättande bryts dock emellanåt vid korta tillfällen i romanen. 

Aleksijevitj införlivar nämligen vid vissa tillfällen metakommentarer i texten, som 

fungerar som en kort introduktion till vittnesmålskonstruktionen eller för att presentera 

en aktiv handling som sker i vittnesmålssituationens realtid, exempelvis ”Hon börjar 

gråta” eller ”Tystnar” (se t.ex. Aleksijevitj 2013:299;302). Bo G. Jansson (2002:58–60) 

talar om extradiegetiska författarkommentarer när en författare explicit kommenterar 

någonting i texten. Jag vill hävda att det i Aleksijevitjs fall istället går att prata om 

intradiegetiska författarkommentarer, och detta med hänsyn till att hela 

vittnesmålskonstruktionen än en gång är att betrakta som intradiegetisk. Aleksijevitj har 

i sin berättartekniska stil gett över både berättaruppdraget och storyskapandet till vittnet, 

och med det gjort sig själv osynlig i den. De gånger hon själv ger sig till känna, i form 

av dessa författarkommentarer, är dock hennes närvaro i diegesens nutid, 

vittnesmålssituationen, odiskutabel. Aleksijevitj kommenterar saker som händer i realtid 

– hon är en observatör av vittnesmålet, och kan följaktligen därför sägas, om än i 

huvudsak osynlig, vara en del av diegesen, och därför blir hennes författarkommentarer 

intradiegetiska. 

 

Sammanfattningsvis berättas Tiden Second hand på en intradiegetisk narrativ nivå av en 

autodiegetisk berättare. Vittnets, berättarens, tidsposition till storyn är interpolerat i 

form av en nutida berättarakt som berör dåtida händelser och framtida spekulationer. I 

undantagsfall bryts detta berättande i korta intradiegetiska författarkommentarer.  
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5.2 ”Om diktaturens skönhet och fjärilens hemlighet i 
cementen”, Jelena Jurevna 

Jelena Jurevnas dåtida berättande har sin kronologiska början under hennes barndom, 

där hon berättar om sin far som under 1940-talet stred i finska vinterkriget och 

avtjänade ett sexårigt straff i Gulag, samt hur hon själv tidigt blev engagerad i den 

socialistiska rörelsen (Aleksijevitj 2013:56–61). Berättandet i kapitlet har sedan en elips 

som sträcker sig fram till 1980-talet, då Jurevna berättar att hon arbetade med 

rehabilitering och återupprättelse för de människor som fallit offer för politiskt förtryck 

under framför allt Stalintiden (Ibid:91–92). Den sista och mest omfattande delen i 

Jurevnas dåtida berättande behandlar Sovjetunionens sista år i början av 1990-talet. Det 

är också denna tid som är mest frekvent förekommande i detta kapitel, eftersom det 

presenteras totalt sex dåtida summeringar om denna tid (Ibid:54–55;63;64–65;74–

75;83–90;92–94). Jurevna ägnar stort utrymme åt nutiden i sitt berättande, som hon 

beskriver i negativa ordalag, och det är i en av dessa nutida summeringar som det går att 

finna kapitlets längsta varaktighet, nämligen tio sidor (Ibid:65–74). Vad gäller framtida 

berättande är detta sparsamt i denna vittnesmålskonstruktion, men vid två tillfällen 

kommenterar Jurevna framtiden kort, dock utan att det går att tala om egna 

summeringar. Dessa framtidsspekulationer handlar bland annat om att det möjligtvis går 

att ge en objektiv beskrivning av sovjettiden om 50–100 år (Ibid:53–54). 

Sammanfattningsvis kan storyn i detta kapitel kronologiskt bestämmas enligt följande: 

  
1) 40-tal – 2) Icke tidsbestämd barndom – 3) 80-tal – 4) 90-tal – 5) Icke tidsbestämt men dåtida tematiskt 

berättande om avlyssning – 6) Jurevnas nutid 

 
Berättandet i kapitlet har omfattande anakronier där berättaren, vittnet Jurevna, utifrån 

en interpolerad tidsmässig berättarposition kronologiskt hoppar fram och tillbaka mellan 

olika dåtida och nutida summeringar. En tidslinje av kapitlets summeringar så som de 

ger sig till känna i berättandet ser ut enligt följande:  

 
1) Nutid – 2) 90-tal – 3) 40-tal – 4) Icke tidsbestämd barndom – 5) Nutid – 6) 90-tal – 7) Icke tidsbestämt 

men dåtida tematiskt berättande om avlyssning – 8) 90-tal – 9) Nutid – 10) 90-tal |Annat vittne i kapitlet| 

11) 90-tal – 12) 80-tal – 13) 90-tal – 14)Nutid |Annat vittne i kapitlet| 15) Nutid. 

 

Två narratologiska aspekter i Jurevnas berättande är värda att ytterligare poängtera. Den 

första är hur hon är det enda av de tre vittnena i denna studie som i en längre summering 
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utgår från en annan person än sig själv – nämligen i hennes berättelse om sin pappas 

öde på 1940-talet. Här går det följaktligen att se hur berättandet i kapitlet under en 

summering skiftar perspektiv, från det annars konstanta autodiegetiska till ett vanligt 

homodiegetiskt. Den andra aspekten som utmärker sig är hur Jurevna är det vittne som 

tidsmässigt i sitt berättande utgår mest från nutid. Som ovan nämnts finns den högsta 

frekvensen i ett dåtida berättande som handlar om 90-talet, men det är ändå 

anmärkningsvärt många summeringar (fem stycken) som utgår från nutiden samtidigt 

som den längsta varaktigheten även finns i en av dessa summeringar (Ibid:53–55;61–

63;65–74;95–96;98). Det är i detta nutida berättande som det interpolerade berättandets 

kommentarer och hänvisningar till en annan tid är som mest frekvent – i själva 

berättandet väver berättaren in korta uttalanden (inte egna summeringar) om dåtiden för 

att beskriva sin samtid. Ett tydligt exempel på detta går att finna i följande citat: 

”Sovjetunionens ledare levde på samma nivå som en genomsnittlig affärsman gör idag – 

de kunde inte mäta sig med våra dagars oligarker” (Ibid:67).  

 

Det historiemedvetande som Jurevna ger uttryck för vittnar om en negativ nutida bild 

som förändringarna i början av 1990-talet har skapat, vilket också är den summering 

som berättaren återkommer mest frekvent till. Det var inte riktigt att överge 

kommunismen till förmån för kapitalismen, eftersom sovjettiden, trots de hemskheter 

som inträffade, var mer jämlikt, enligt Jurevna (Ibid:65–67). Värt att nämna i 

sammanhanget är hur Jurevna har levt tillsammans med en person som varit med om 

Stalintidens terror. Detta har dock aldrig rubbat varken hennes eller familjens tro på 

kommunismen, utan i hennes barndomshem hängde på väggen ett porträtt av Stalin lång 

tid efter att fadern återvänt från Gulag, trots att hans tid där beskrevs som mycket svår 

med död och svält ständigt närvarande (Ibid:56–60). Dåtiden må ha haft sina problem, 

men dess styresskick var bättre än vad nutiden har att erbjuda, kort uttryckt genom: ”Jag 

är och förblir kommunist” (Ibid:68). Det framtida berättandet är som tidigare nämnts 

tunt, men vad som går att konstatera är att det finns en önskan om att Sovjetunionens 

historia en dag ska kunna berättas mer rättvist. Sammanfattningsvis lever Jurevna i ”ett 

främmande land” idag, fullt av girighet, kapitalism, gangstrar och affärsmän 

(Ibid:56;70–71;84). Trots de hemskheter hon vet har skett saknar hon sovjettiden, som 

egentligen var något annat än vad som idag berättas: ”Jag har tröttnat på att höra 

berättelser om hur dåligt vi hade det under socialismen. Jag är stolt över Sovjetunionen! 

Det var inget lyxliv, men det var ett normalt liv” (Ibid:69). 
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5.3 ”Om en annan bibel och andra troende”, Vasilij Petrovitj  

Kapitlet ”Om en annan bibel och andra troende” är berättat av den vid intervjutiden 87-

årige Vasilij Petrovitj, och sträcker sig från hans ungdomsår under ryska inbördeskriget 

under 1920-talet fram till hans samtid efter Sovjetunionens fall (Ibid:227;237–238). I 

korthet berättar han i denna dåtida tidsposition om sin ungdom under ryska 

inbördeskriget, och hur han under denna tid blev medlem i kommunistpartiet och 

tjänstgjorde i röda armén (Ibid:237–238). Under dessa år gifter han sig med en kvinna 

som han också får barn med (Ibid:233–236). Efter detta följer en elips och berättandet 

summerar sedan Stalintiden. Detta beskriver Petrovitj som en olycklig tid, där hans fru 

arresterades och deporterades till Gulag, samtidigt som han själv, på falska grunder, satt 

ett år i fängelse med återkommande tortyr samt tjänstgjorde i andra världskriget 

(Ibid:241–251). Det nutida berättandet behandlar i korthet, i likhet med Jurevna i 

föregående kapitelanalys, hur Ryssland har blivit sämre sedan Sovjetunionens fall (se 

t.ex. Aleksijevitj 2013:226–227). Det framtida berättandet saknar precis som i Jurevnas 

kapitel egna summeringar, men vid de korta kommentarer då Petrovitj berör framtiden 

är det om hans död som han befarar närmar sig, och hur sanningen om Sovjetunionen då 

kommer gå förlorad (Ibid:234). En tidslinje över storyn ser ut enligt följande: 

 
1) Ungdomsår och ryska inbördeskriget – 2) Stalinåren – 3) Icke tidsbestämt dåtida berättande om den 

kommunistiska övertygelsen – 4) Nutid 

 

Precis som i övriga kapitel i Tiden Second hand finns det även i detta kapitel många 

anakronier, hopp i tiden, vilket går att se i följande tidslinje över berättandet i kapitlet: 

 
1) Nutid – 2) Icke tidsbestämt dåtida berättande om den kommunistiska övertygelsen – 3) Stalinåren – 4) 

Icke tidsbestämt dåtida berättande om den kommunistiska övertygelsen – 5) Nutid – 6) Ungdomsår och 

ryska inbördeskriget – 7) Nutid – 8) Ungdomsår och ryska inbördeskriget – 9) Nutid – 10) Stalinåren – 

11) Nutid – 12) Ungdomsår och ryska inbördeskriget 

 

I likhet med Jurevnas kapitel återgår det interpolerade berättandet frekvent till nutid, 

och det är denna nutidssummering som med fem repetitioner har högst frekvens 

(Ibid:226–227;232–233;236–237;239–240;251–253). En skillnad i detta kapitel är dock 

att berättandet gör betydligt kortare summeringar av nutiden än i föregående kapitel – 

det är endast korta beskrivningar av en samtid som förlorat dåtidens storslagenhet som 

ges (se t.ex. Aleksijevitj 2013:232–233). Att nutiden tar mindre plats i Petrovitjs 
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berättelse gör att den i detta kapitel är att förstå som mindre viktig. Kampen är redan 

förlorad, enligt Petrovitj, och med hänsyn till hans ålder och långa liv vill han hellre att 

dåtiden ska definiera honom än nutiden, vilket bland annat följande ord i kapitlet 

antyder: ”Vår tid, min tid, var en storslagen tid” [min kursiv] (Ibid:230).  

 

En berättarteknisk skillnad mot övriga kapitel är hur Aleksijevitj i sina intradiegetiska 

författarkommentarer i detta kapitel inte enbart observerar vad Petrovitj gör. Emellanåt 

samspelar hon genom dessa kommentarer med vittnet, i regel i form av en fråga eller 

kommentar i realtid, exempelvis: ”Jag säger att detta kommer jag aldrig att kunna 

förstå. Han brusar upp” (Ibid:251). Det är i dessa stunder som berättarstilen i 

Aleksijevitjs roman blir som mest komplex, eftersom hon gör ett avstamp från den stil 

av monolog och okommenterade berättande som annars skapar den självständige 

autodiegetiske berättaren som berättar sin story ifrån olika tidsbestämda narrativ. Vad 

som i regel händer här är att den intradiegetiska författarkommentaren skapar ett aktivt 

samspel, då vittnet ofta för en kort stund vänder sig direkt till Aleksijevitj, till exempel i 

sitt svar till ovan nämnda författarkommentar: ”Ni kan inte döma oss efter logikens 

lagar […] Ni borde avundas oss! Vad har ni som är storslaget? Ingenting!” (Ibid:251). 

Det finns således i kapitlet om Petrovitj korta stunder där författarkommentarerna 

påverkar diegesen och narrativet – från att i övriga boken i regel observera diegesen till 

att istället i korta stunder samspela med den.  

 

Historiemedvetandet hos Petrovitj påminner mycket om det som går att finna i 

föregående kapitelanalys. Nutiden beskrivs återkommande som något sämre än dåtiden. 

Den storslagna idén om ett bättre samhälle fick ge efter för egoism, vilket följande citat 

exemplifierar: ”Förr byggde vi upp en flotta och erövrade rymden, men nu byggs det 

bara villor och lustjakter” (Ibid:233). I föregående kapitelanalys utmärktes 

historiemedvetandet av att dåtidens grymheter förläts, vilket även är vad Petrovitj ger 

uttryck för. Stalinåren var en grym tid för Petrovitj, där hans fru deporterades till Gulag 

och han själv fängslades och torterades under ett år (Ibid:241–251). Tron på det 

samhälle han var en del av sviktade dock aldrig, och under dessa år arbetade Petrovitj 

hårt för att få tillbaka sitt partimedlemskap som han förlorade när han fängslades. En 

kort tid efter att han återvänt från tjänstgöring under andra världskriget fick han tillbaka 

det: ”Jag blev uppkallad till partiets distriktskommitté: ”Er fru kan ni tyvärr inte få 

tillbaka. Hon är död. Men er heder kan vi återupprätta…”. Jag fick tillbaka min 
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partibok. Och jag var lycklig! Jag var lycklig…” (Ibid:251). Det är efter detta uttalande 

som ovan nämnda intradiegetiska författarkommentar från Aleksijevitj kommer, där hon 

gör avkall på sin konstnärliga stil och istället markerar det som kan tyckas absurt i 

utlåtandet. Det är även Stalinåren som är den summering som utgör den längsta 

varaktigheten i berättandet (10 sidor, se Aleksijevitj 2013:241–251). Berättandet lägger 

således stor vikt vid dåtidens grymheter, samtidigt som nutidssummeringarna 

paradoxalt nog tydliggör, vad Petrovitj uppfattar som, en sämre tid. Effekten av detta 

berättande blir kontrasterande, med ett i det närmsta kafkaeskt narrativ där olyckan 

framställs som logisk och naturlig hur hemsk den än må vara. 

 

Vidare finns det i själva anakronierna ett effektgörande i denna vittnesmålskonstruktion 

som ytterligare förstärker Petrovitjs historiemedvetande som en orubblig kommunism 

där dåtidens elände var nödvändig. I sista summeringen, där Petrovitj återgår till det 

tidigaste skedet i storyn, sina ungdomsårs och ryska inbördeskriget, berättar han 

nämligen hur han som 15-åring angav sin morbror som fosterlandsförrädare till röda 

armén – något som kostade hans morbror livet och samtidigt föranledde att Petrovitjs 

mor kastade ut Petrovitj ur hemmet (Ibid:253–254). Med hänsyn till hur berättandet 

tidigare (men senare i storyn) har målat upp en bild av ett olycksaligt liv i 

kommunismens namn, samtidigt som det nutida berättandet ständigt ger uttryck för en 

orubblig tro på den forna kommunismen, förstärker denna sista anakroni med hemska 

minnen från ungdomsåren ytterligare den orubbliga tron på kommunismen och dåtiden 

som Petrovitjs historiemedvetande kännetecknas av. Det blir en påminnelse om att 

Petrovitj i det närmsta är född kommunist, och vill dö som sådan, vilket han tydligt 

också berättar: ”Jag vill dö som kommunist. Det är min sista önskan…” (Ibid:254).  

 

5.4 ”Om tapperhet och det som kommer efteråt”, Tanja 
Kulesjova 

Vittnet i detta kapitel är den vid intervjutiden 21-åriga vitryska studenten Tanja 

Kulesjova. Vittnesmålskonstruktionen är uppdelad i två delar, en längre del (s.634–652) 

och en kortare del (s.652–654) som tar vid ett år efter den första intervjun. Hennes 

dåtida berättande tar sin början under hennes deltagande i en demonstration mot det 

vitryska presidentvalet år 2010, för vilket hon samma kväll blir arresterad (Ibid:636–

641). Kulesjova berättar sedan om den månad hon tillbringade i fängelse till följd av 

demonstrationen och tiden efter att hon blev frisläppt (Ibid:648–652). Det nutida 



 

 21 

berättandet som följer handlar om att Kulesjova är rädd efter vad som hänt henne i 

dåtiden och de framtida utblickarna handlar om att framtidens Vitryssland kommer bli 

en ond plats (Ibid:634–635;643). Storyn kan kronologiskt ordnas enligt följande: 

 
1) Demonstration och arrestering – 2) Fängelse – 3) Vägen hem från fängelset – 4) Tiden efter 

fängelsevistelsen – 5) Icke tidsbestämd dåtid – 6) Nutid första intervjusituationen – 7) Nutid andra 

intervjusituationen 

 

Vad som är mest utmärkande i berättandet i detta kapitel i förhållande till de två tidigare 

kapitelanalyserna är att storyn och berättandet är mer kronologiskt lika. Det är helt 

enkelt färre anakronier i Kulesjovas kapitel, samtidigt som de olika summeringarna inte 

återkommer i berättandet utan berättas mer sammanhängande och kronologiskt. Vidare 

bör det poängteras hur berättandet i detta kapitel inleds med en kort 

bakgrundsinformation om det vitryska presidentvalet år 2010, berättat separat från 

vittnesmålskonstruktionen. Denna bakgrundinformation har en mer strikt facklitterär 

stil, vilket gör att berättarperspektivet går från det vanliga vittnesburna autodiegetiska 

till en mer osynlig heterodiegetisk berättare en kort stund innan Kulesjovas berättande 

tar vid (Genette 1980:244–245). Sammanfattningsvis kan berättandets kronologi 

sammanfattas enligt följande: 

 
1) Bakgrundsinformation om protesterna mot presidentvalet – 2) Nutid första intervjusituationen – 3) 

Demonstration och arrestering – 4) Fängelse – 5) Vägen hem från fängelset – 6) Tiden efter 

fängelsevistelsen – 7) Nutid andra intervjusituationen – 8) Icke tidsbestämd dåtid.  

 

En annan utmärkande aspekt i detta kapitel är hur andra personer än vittnet i högre 

utsträckning kommer till tals i berättandet än i övriga kapitel. Andra personer än vittnet 

själv och korta repliker från dessa förekommer i tidigare redovisade analyser också, inte 

minst i Jurevnas kapitel där hennes far har en egen summering, men vad som är 

utmärkande i denna vittnesmålskonstruktion är att många andra personer ges en egen 

röst med något längre varaktighet – de framställs som personer som kan föra sin talan 

själva i Kulesjovas dåtida berättande. Ett exempel på detta är hur Kulesjova när hon 

berättar om sin tid i fängelset konstaterar att fångarna låg vakna om nätterna och pratade 

med varandra, varpå en fyra sidor lång redovisning med nio olika uttalanden från olika 

fångar under dessa nätter redovisas (Aleksijevitj 2013:644–647). Än en gång arbetar 

Aleksijevitj här med en mer komplex berättarstil, där berättarens autodiegetiska 
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perspektiv förvisso inte bryts (uttalandena sker utifrån hennes minne i berättandet), men 

där det ändå går att säga att ett visst mått av laboration med berättarperspektivet görs på 

så vis att berättaren själv för en kort stund blir osynlig i narrativet och storyn till förmån 

för de andra personerna. Det hela blir en stark konstrast till det annars dominerande 

interpolerande berättandet där vittnet ständigt är närvarande i sitt eget berättande. 

 

Historiemedvetandet hos Kulesjova innehåller en tydlig spekulation om hur framtiden 

kan te sig, bland annat med hänvisning till hur politiska motståndare behandlas på 

samma sätt som under Stalintiden. Detta går exempelvis att se i den summering om 

fängelsevistelsen (som också är den med längst varaktighet, åtta sidor) som Kulesjova 

ger, där förhörsmetoderna med sina tvingande erkännanden påminner om Stalintiden 

(Ibid:642–648). Följande två citat exemplifierar ytterligare hur forna tiders terror gör sig 

påmint i nutiden och hur det finns en rädsla för att denna radikaliserade samtid kan 

komma att intensifieras ytterligare i enlighet med hur dåtiden utspelade sig: ”Jag fick 

höra senaste nytt från byn…En natt hade en bil med två uniformerade män kommit och 

hämtat lantbrukaren Jurka Sjved – precis som de gjorde med morfar 1937” och ”…om 

lägren återinförs kommer det inte att fattas lägervakter” (Ibid:647;651). 

Historiemedvetandet hos Kulesjova handlar således om hur historien upprepar sig – 

forna tiders terror finns och håller på att utvecklas i Vitryssland. 

 

5.5 Sammanfattning, analys 

Den litterära analysen av tre kapitel i Tiden second hand har visat att romanen i 

huvudsak berättas av en autodiegetisk berättare som i sitt berättande ständigt rör sig 

mellan olika tidsdimensioner genom ett interpolerat berättande. Detta interpolerade 

berättande sker genom att vittnet både genom olika summeringar hoppar mellan olika 

tidsdimensioner, men även genom kortare tidsbrytande kommentarer i summeringarna. I 

de tre kapitelanalyserna som har gjorts är detta berättande det som vanligen används, 

men av intresse är ändå att varje kapitel emellanåt visar vissa, i förhållande till varandra, 

berättartekniska unikum, till exempel att den autodiegetiska berättaren i en egen 

summering intar ett homodiegetisk perspektiv i första kapitlet. De tre kapitelanalyserna 

har vidare kunnat visa att det interpolerade berättandet ger upphov till omfattande 

anakronier. Storyn och berättandet i de olika vittnesmålskonstruktionerna har en 

annorlunda ordning, men undantag för kapitlet ”Om tapperhet och det som kommer 

efteråt”, som har en något mer samstämmig story och berättande. Dessa anakronier 
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bidrar emellanåt till att tydliggöra aspekter i texten, till exempel för att förstärka en 

orubblig tro hos vittnet. Även de summeringar i kapitlen med längst varaktighet och 

frekvens samspelar med själva innehållet på så vis att de pekar på vad som anses viktigt 

i vittnesmålskonstruktionen.  

 

Resultatet rörande historiemedvetande visar att samtliga vittnen i huvudsak fokuserar på 

förhållandet mellan då och nu. Framtiden är inte lika central i dessa 

vittnesmålskonstruktioner, utan i de fall den nämns är det genom korta kommentarer. I 

de två första kapitlen som analyserades finns ett liknande historiemedvetande hos 

vittnena – Sovjetunionen må ha haft sina baksidor, men var ändå en långt mer 

storslagen tid än den de upplever idag. Det sista vittnet, å andra sidan, fördömer forna 

tiders brott under Sovjettiden, vilket hon tycker sig se återkomma i sin samtid, samtidigt 

som hon ger uttryck för en rädsla att denna repetition av historien ska utvecklas 

ytterligare i framtiden.  

 

6 Diskussion 
I den litterära analysen har det visats hur de tre analyserade kapitlen i Tiden second 

hand både har en rad gemensamma såväl som i förhållande till varandra unika 

berättartekniska drag och att ett tydligt historiemedvetande där i synnerhet dåtiden och 

nutiden kopplas ihop går att finna. I det följande ska detta resultat diskuteras i en 

didaktisk kontext.  

 

En läsares performanskompetens, det vill säga den enligt Torell (2002:83–84) mer 

analytiska förmågan hos en läsare som fokuserar på själva texten, torde lämpa sig väl att 

träna i gymnasieskolans svenskämne med exemplet Tiden second hand. Analysen har 

visat att i synnerhet anakronier, berättarperspektiv och berättarens tidsposition är viktiga 

beståndsdelar i romanens berättande. Vad som gör att dessa berättartekniska drag är 

tacksamma att studera i Tiden Second hand, ur ett didaktiskt perspektiv, är att 

berättartekniken med dess olika beståndsdelar skapar en berättarstil som inte vanligen 

går att finna i skönlitteraturen – det okommenterade vittnesmålet. Lindbladh (2017:286–

288) karaktäriserar Aleksijevitjs konstnärliga stil som ett försök till att återskapa en 

vittnesmålssituation, och det är av dessa berättartekniska aspekter detta återskapande 

tekniskt består av. Genom att i ett didaktiskt sammanhang visa på denna funktion hos 

berättartekniken får det narratologiska studiet ett vidare syfte på så vis att delarnas plats 
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i helheten kan tydliggöras. Genom de berättartekniska delarna en autodiegetisk berättare 

med ett interpolerat berättande, som genom att anakroniskt hoppa mellan olika 

tidsbundna summeringar och samtidigt kommenterar dessa bildas helt enkelt en helhet – 

en i det närmsta autentisk vittnessituation. Vidare kan denna funktion som de 

berättartekniska aspekterna fyller även härledas till innehållet i texten, vilket bland 

annat visades i analysen genom hur anakronier i det andra kapitlet förstärker vittnets 

framställning som en för evigt orubblig kommunist (Aleksijevitj 2013:226–254). 

Berättarteknikens funktion blir således tydlig, och därför är Tiden second hand lämplig 

att undersöka narratologiskt inte enbart för att undersöka vilka berättartekniska aspekter 

som där går att finna, utan även varför de finns i texten. 

 

Medan narratologi mer strikt är hemmahörande i svenskämnet är historiemedvetande ett 

begrepp från historieämnet. I en didaktisk situation ligger därför ämnesintegrerad 

undervisning i detta fall nära till hands. Den typ av ämnesintegrerad undervisning som 

framför allt är aktuell i detta sammanhang är vad Blanck kallar (2014:47–48) hjälpande 

ämnessamspel, det vill säga när ett ämne agerar stöd i lärandeprocessen åt ett annat 

ämne. Detta hjälpande ämnessamspel tar sig i detta fall uttryck i hur svenskämnet 

stödjer historieämnet i att undersöka historiemedvetande. I den litterära analysen har det 

påvisats hur samtliga analyserade kapitel har ett tydligt historiemedvetande. Det är fullt 

tänkbart att Tiden Second hand hade kunnat användas ensamt i historieämnet för att 

studera detta fenomen. Som framgår av analysen går det emellertid med narratologiska 

medel att ytterligare undersöka detta historiemedvetande, eftersom textens form i många 

fall förstärker och markerar vad som är viktigt. Exempel på detta är bland annat hur den 

högsta frekvensen av återkommande till en summering i Jurevnas kapitel handlar om en 

summering som beskriver Sovjetunionens sista år och dess fall under 90-talet, samtidigt 

som hon i sitt historiemedvetande kopplar nutidens elände till 90-talets förändringar 

(Aleksijevitj 2013:53–77;83–96;98–99). Händelsen markeras helt enkelt formmässigt 

som viktig. Genom att beakta det narratologiska under läsningen riskerar inte heller 

svenskämnet, och läsningen av Aleksijevitjs roman i det, att enbart bli en krycka till 

historieämnet – det blir istället en hjälpande hand som tar sig an historieämnets 

historiemedvetande samtidigt som det behåller sin egen ämneskaraktär i form av 

narratologi och skönlitteraturen som ”källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter” (Skolverket 2011:160).  
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Kakoulidou och Bäckman har båda, som tidigare nämnts, undersökt historiemedvetande 

i skönlitteratur. I Kakoulidous (2011:13;20) undersökning visar hon hur karaktärerna i 

två av Vilhelm Mobergs romaner resonerar om sin nutida situation med hänvisning till 

sitt eget förflutna och vilka konsekvenser ett nutida val kan få för framtiden. Detta 

historiemedvetande berör inte den stora samhälleliga historien, utan främst 

karaktärernas egna liv. Bäckman (1975:41–44;58–62), å andra sidan, visar hur Eyvind 

Johnson i bland annat två av sina romaner blandar in olika tidsepoker i berättandet och 

samtidigt låter dessa tidsepoker samexistera med nutiden i karaktärernas medvetande. 

Framför allt två aspekter skiljer de olika historiemedvetandena i Tiden second hand från 

de som Kakoulidou och Bäckman finner i sina studier. Den första är att Aleksijevitj i sin 

roman i större utsträckning sätter in den lilla människans roll i den stora historien, på så 

vis att vittnenas berättande alltid är en del av en större samhällelig historia. Den andra är 

att romanen i huvudsak har ett interpolerat berättande, som i högre utsträckning 

möjliggör ett ständigt sammankopplande av olika tidsdimensioner. Tiden second hand 

är i sin grund ett verk där historiemedvetande ofrånkomligt kommer till uttryck, 

eftersom det återskapar vittnesmål från människor som berättar om livet i forna 

Sovjetunionen. Att berättartekniken sedan, som visats i analysen, gör detta medvetande 

tydligare hos vittnena gör dess centrala roll i romanen än mer bergfast.  

 

Med utgångspunkt i det tydliga förhållandet mellan den enskilda människan och den 

stora samhälleliga historien som Aleksijevitjs roman har finns det möjlighet att mer 

personligt diskutera elevens egen roll i historien utifrån boken – och med det utveckla 

dennes eget historiemedvetande och literary transfer-kompetens. I Tiden second hand 

finns det tre aspekter som gör att literary transfer-kompetens och historiemedvetande 

med fördel kan utvecklas. Den första aspekten är de tolkningsmöjligheter texten 

inbjuder till. Precis som Jungstrand påpekar (2016:15) använder sig Aleksijevitj i sitt 

författarskap av utelämningstecken för att initiera läsaren till att bli en tolkare och 

medskapare. Ett exempel på detta bruk av utelämningstecken går att finna i den litterära 

analysen när vittnet Petrovitj efter att ha fått veta att hans fru är död men att han får 

tillbaka sin partibok konstaterar: ”Och jag var lycklig! Jag var lycklig…” (Aleksijevitj 

2013:251). Utelämningstecknen går i detta fall att betrakta som en inbjudan till 

Petrovitjs föreställningsvärld, där läsaren själv får ställa sig frågan varför han av detta 

till synes hemska besked blev lycklig. Av innehållet i kapitlet och den narratologiska 

analysen som gjorts blir det klart att Petrovitj är orubblig i sin kommunistiska tro, men 
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bruket av utelämningstecken uppmanar till ett vidare resonemang om denna orubbliga 

tro. Läsaren (eleven) kan här förslagsvis utifrån egna erfarenheter, exempelvis dennes 

erfarenheter av lojalitet och den kunskap den själv har om bland annat totalitära 

diktaturer, möta texten och fylla i den tolkningslucka som finns. Elevens erfarenheter 

och tidigare kunskaper hjälper helt enkelt till att förstå vittnesmålskonstruktionerna, och 

på så vis tränas literary transfer-kompetensen. 

 

Den andra aspekten är den långa tid som förflyter i många av kapitlen genom det 

interpolerade berättandet. Ingemansson (2010:289–290) framhåller i sin avhandling 

bland annat hur historiemedvetande hos elever enklare utvecklas när texten berör ämnen 

som de själva kan relatera till. Den långa tid som berättelserna i Aleksijevitjs roman i 

regel utspelar sig under gör det möjligt att uppmärksamma delar av vittnenas liv som 

utspelar sig under en tid då de är i samma ålder som eleverna. Petrovitjs kapitel har till 

exempel en summering från hans ungdom, och Kulesjova är 21 år gammal vid tiden då 

hon vittnar (Aleksijevitj 2013:226–254;633–654). Ett sätt att koppla texterna närmre 

eleverna själva är sålunda att lägga extra vikt vid de delar där vittnena är unga, och sätta 

den situation som de vittnar om i relation till elevernas egen vardag. Den tredje aspekten 

är hur Aleksijevitjs roman innehåller en uppsjö av olika människors 

historiemedvetande, vilket analysen har visat. Behållningen i dessa olika berättelser är 

att de visar hur ”[…]olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på 

nutiden och uppfattningar och framtiden” [min kursiv] (Skolverket 2011:66). Även om 

det framtida berättandet inte är lika framträdande i vittnesmålskonstruktionerna som det 

dåtida och nutida så finns det ändå där – det finns ett flertal kompletta 

historiemedvetanden att undersöka. I detta fall lämpar sig Aleksijevitj roman därför väl 

till att lära genom skönlitteratur. Genom att ta del av olika vittnens historiemedvetande 

kan det med enkelhet tydliggöras hur detta, som Hartsmar (2001:79) konstaterar, är 

något subjektivt, eftersom varje människa har sitt förhållande till och syn på historien. 

Med utgångspunkt i att detta subjektiva historiemedvetande genom litteraturen 

tydliggörs kan eleven således själv börja fundera över sitt eget förhållande till historien, 

och hur dåtiden, nutiden och framtiden hör ihop med elevens liv. Eleven kan helt enkelt 

börja utveckla sitt eget historiemedvetande.  

 

Tiden second hand är i egenskap av faktionslitteratur någonting som sett till sitt 

sanningsanspråk och sin historiska relevans behöver diskuteras när den används i 
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svenskämnets litteraturundervisning. Årheim (2007:144;148) har som tidigare nämnts 

påvisat hur ungdomar inte själva problematiserar faktionslitteraturens sanningar, och 

hur de legitimerar en tvivelaktig sanning med hänvisning till hur faktionslitteraturen kan 

anses representativ för en allmän uppfattning eller fördom. Fördelen med att diskutera 

sanningsanspråk och historisk relevans i Tiden second hand är att det, som diskuterats 

ovan, finns en uppsjö av perspektiv och olika vittnesmålskonstruktioner i romanen. Det 

blir med det tydligt att denna typ av faktionslitteratur inte presenterar en generell 

sanning, utan en subjektiv erfarenhet. Vittnenas olika historiemedvetande tydliggör det 

subjektiva. Vidare kan de berättartekniska aspekternas funktion här lyftas fram. Som 

visats i analysen finns det i kapitlet ”Om en annan bibel och andra troende” 

intradiegetiska författarkommentarer som samspelar med diegesen (se till exempel 

Aleksijevitj 2013:251). Aleksijevitj markerar i detta kapitel vissa uttalanden som 

besynnerliga. Författarkommentaren visar på ett avståndstagande, och tydliggör med det 

att vittnets utsaga är dennes egen och ingen annans. Hela grunden i berättartekniken 

konstruerar även, än en gång, en subjektiv utsaga. Den autodiegetiska berättaren med 

sin interpolerade tidsposition återskapar ett vittnesmål och inget annat. Tiden second 

hand är därför ingen objektiv historiebok. Det är faktionslitteratur som genom sin 

berättarteknik konstnärligt rekonstruerar ett vittnesmål som avslöjar ett i allra högsta 

grad personligt historiemedvetande. 

 

Sammanfattningsvis har det i denna studie visats hur Tiden second hand i huvudsak 

berättas av en autodiegetisk berättare som genom ett intrapolerat berättande skapar 

omfattande anakronier. De tre kapitelanalyserna som har gjorts har visat hur dessa 

berättartekniska drag i flera fall förstärker det historiemedvetande som vittnena i 

kapitlen ger uttryck för. Historiemedvetandet som har tydliggjorts i de tre kapitlen visar 

hur de två första analyserna har ett liknande historiemedvetande där dåtiden glorifieras 

och nutiden fördöms, medan det tredje vittnet är rädd för hur dåtiden är på väg att 

upprepa sig. Den didaktiska behållningen med Tiden second hand är att romanen både 

form- och innehållsmässigt är mångfacetterad och därför torde vara ett lämpligt verk att 

arbeta med i skolan för att utveckla både performanskompetens och literary transfer-

kompetens. Vad som rimligen gynnar performanskompetensen är hur romanens 

berättartekniska delar har en tydlig funktion, varpå syftet med berättarstilen går att 

tydliggöra. Literary transfer-kompetensen har i denna studie behandlats parallellt med 

en ämnesintegrerad undervisning som tar fasta på historieämnets historiemedvetande. 
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Vad som i detta sammanhang har konstaterats är att den bredd av olika 

historiemedvetanden som går att finna i Aleksijevitjs verk tydliggör hur detta 

förhållande till historien är något subjektivt. Med utgångspunkt i detta kan eleven själv, 

till exempel genom att jämföra sitt liv med ett av vittnenas liv när denne är i samma 

ålder, börja fundera över sitt eget subjektiva förhållande till historien, och med det själv 

utveckla sitt historiemedvetande.  

 

Avslutningsvis lämpar sig Tiden second hand både till att lära i och genom 

skönlitteratur, och där dessa två delar med fördel kan samspela och förstärka varandra. 

Performanskompetens och literary transfer-kompetens kan helt enkelt utvecklas hand i 

hand. De berättartekniska dragen tydliggör ett historiemedvetande i texten, varpå eleven 

sedan själv kan fundera över sitt eget förhållande till historien. På så vis uppstår ett 

verkligt samspel mellan textens du och jag istället för att en delkompetens tar överhand 

– och med det kan den litterära kompetensen bli verkligt realiserbar.  

 

6.1 Vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning utifrån denna studie är att undersöka lärandet i och 

genom skönlitteratur utifrån Tiden Second hand i en faktisk undervisningssituation. 

Denna studie har analyserat verket och diskuterat dess didaktiska fördelar i 

sammanhanget, men hur lärande i berättarteknik och historiemedvetande utifrån 

romanen de facto kan realiseras, och effekten av detta, är en fråga för framtida 

undersökningar. 
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