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Förord 
Vi är många som uppskattar Solveig Hammarbäck som vän och kollega. I den 
här vänskriften blandas högt och lågt, stort och smått, korsord och diskurser, 
webbdiskussioner och språkvård. Alla vi medverkande har haft glädjen och för-
månen att få arbeta tillsammans med Solveig, och vi känner henne från olika 
skeden i livet och från olika platser och situationer. Hon är glad, entusiastisk 
uppslagsrik och samvetsgrann. Dessutom är hon påfallande beläst i både facklit-
teratur och skönlitteratur. 

Solveig kom till Växjö 1966 och arbetade länge på Kungsmadsskolan, främst 
med pojkar på yrkesförberedande utbildningar. Denna erfarenhet ligger idag till 
grund för hennes forskning som är en longitudinell studie av en grupp skrivsvaga 
pojkar på gymnasieskolan och hur det sedan gick för dem i arbetslivet. Solveigs 
patos för de av skolan ofta undanskuffade pojkarna lyser igenom i hennes texter 
om dem, och de finns också med i de flesta av Solveigs publikationer. 

Ett av Solveigs intressen är litterära sällskap och hon spelade en avgörande 
roll för Elin Wägnersällskapets tillblivelse i Växjö. Solveig sitter också i styrel-
sen för Stiftelsen Lilla Björka, som idag äger och förvaltar Elins Wägners hem i 
Berg utanför Växjö. Men hon är också medlem i andra litterära sällskap, såsom 
det för Jane Austen, Vilhelm Moberg och Pär Lagerkvist. Ett annat intresse som 
Solveig har är kluriga korsord och hårda siffror; hon älskar att deklarera! 

 Solveig har alltid varit och är en föregångare inom IT. Hon räds inte de nya 
medierna och skaffade sig tidigt dator som hon idag har orubblig ordning i. Hon 
står alltid först i kön för att få lära sig nya program och tekniska nymodigheter 
som webbkamera och Internetbaserade utbildningsplattformar. Även i etermediet 
rör sig Solveig ledigt när hon svarar på språkvårdsfrågor i lokalradion. 

Otaliga elever och studenter har passerat genom Solveigs klassrumsdörr ge-
nom åren, både i verkliga och i virtuella klassrum. Genom åren har Solveig skaf-
fat sig en gedigen ämneskunskap inom svenskämnet, men också odlat sin admi-
nistrativa ådra i sin roll som studierektor och som tjänsteman på Lärarutbild-
ningskansliet vid Växjö universitet. Solveig kan titulera sig vän och mentor, ad-
ministratör, föreläsare, språkvårdare, skolfröken, sekreterare, forskare och far-
mor. Och nu också innehavare av en alldeles egen vänskrift. 
 
Växjö i november 2006 
 
Sofia Ask & Gunilla Byrman  
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”PROJEKT: Tragga ihjäl 
dom!” 

Studenter diskuterar akademiskt språkbruk 

Sofia Ask 

Ett ovanligt samtalsämne 
På den webbaserade utbildningsplattformen First Class har nya studenter inom 
lärarutbildningen vid ett sydsvenskt universitet ett gemensamt diskussionsforum, 
kallat Caféet. Det har en informell karaktär och används av studenterna för att 
diskutera saker som kommer upp, både inom utbildningen och i privatlivet. Lä-
rarutbildarna kan visserligen läsa inläggen i Caféet men deltar som regel aldrig i 
studenternas diskussioner. Oftast är det inte – åtminstone ur forskningsperspektiv 
– särskilt intressanta saker som dryftas där; det är mest soffköp, handel med be-
gagnade böcker och festinbjudningar. Men, i december 2005 startade en intres-
sant tråd i Caféet. Den hade rubriken ”PROJEKT: Tragga ihjäl dom!” och skrevs 
av en student som i sina närkamper med det akademiska skrivandet tagit sig en 
paus för att se om någon annan var lika trött på det som hon. Så här skriver stu-
denten Anna i Caféet den dagen: 

Hej alla projektskrivare! Hoppas ni har riktigt 
roligt där hemma framför era datorer. Jag har ett 
litet förslag... kan inte alla pröva med att 
skriva så långa och så tråkiga uppsatser som det 
bara går, med extra mycket "tragg" så att "rät-
tarna" får det extra jobbigt... då kanske de in-
ser vad de har utsatt oss för hela terminen :Dm 
hehe.... kram o lycka till /A 

Anna har en ironisk ton och använder negativa ord och fraser som tragg, extra 
jobbigt och vad de har utsatt oss för och hon uppmanar sina kamrater att skriva 
så långa och tråkiga uppsatser som det bara går för att rättarna, alltså lärarna, 
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skall få sig en läxa. Inlägget intresserade mig och jag bestämde mig för att följa 
debatten om det akademiska skrivandet. Jag höll jag mig länge passiv, men såg 
till att spara alla inlägg på min hårddisk. Till slut kom jag ändå att göra ett inlägg 
(se nedan). Jag kan också se att flera hundra studenter har läst inläggen utan att 
själva kommentera dem eller på annat sätt delta i diskussionen. Det vore därför 
missvisande att säga att debatten var het, men de åsikter som framkommer hos 
de sju studenter som deltar ger en fingervisning om den vånda och vanmakt stu-
denter ofta tycks känna då de i början av sin utbildning tampas med det akade-
miska språket i tal och skrift.  

Mitt intresse för dessa studenters attityder till det akademiska språkbruket har 
sin grund i mitt avhandlingsarbete som behandlar akademiskt skrivande inom 
ramen för en lärarutbildning. En tanke som jag har är att individens attityd till det 
akademiska skrivandet spelar stor roll för tillägnandet av detsamma. För att på 
ett genomgripande sätt kunna hantera de krav som ställs på en akademisk text 
behöver studenter förstå och acceptera den akademiska diskursen. Det gäller ex-
empelvis klarhet, precision, referenshantering, genomskinlighet etc., alltså de ty-
piska egenheter som utmärker akademiska texter. Studenterna i AUO1 är nya i 
systemet och för många av dem innebär första terminens studier på universitetet 
stora utmaningar på både personlig och social nivå. Inläggen nedan ger prov på 
den frustration och vanmakt som många nya studenter upplever när de konfron-
teras med det akademiska språkbruket. Syftet med den här texten är att ge en bild 
av hur det kan se ut när några studenter försöker sätta ord på sin hjälplöshet och 
hur de ofta med drastiska ord och uttryck försöker verbalisera hur de känner in-
för skrivandet av akademisk text. 

Nedan presenterar och analyserar jag tråden ”PROJEKT: Tragga ihjäl dom!” 
med utgångspunkt i Annas inlägg. Även delar av en annan tråd kallad ”Ursäkt” 
redovisas eftersom den är direkt knuten till den förra. Jag vill spåra studenternas 
attityd till det akademiska skrivandet när de diskuterar detta informellt och spon-
tant i sitt eget forum. Naturligtvis vet studenterna att lärarutbildarna kanske läser 
deras diskussioner, men det tycks inte ha stoppat dem från att säga sitt hjärtas 
mening. Samtliga studentnamn är fingerade här. Inläggen är inte redigerade eller 
språkligt tillrättalagda. Jag har dock fingerat de namn som förekommer i inläg-
gen och uteslutit vissa språkliga markörer som skulle kunna göra studenterna i 
diskussionen identifierbara. 

Först ut att kommentera Annas inlägg var Bosse: 

Akademiska texter är långa och tråkiga. Det är en 
helt meningslös form av text, varför skriva på så 
sätt att ingen människa förstår? Det är helt 
sjukt, och jag skulle döda för att avskaffa aka-
demisa texter som begrepp och realitet. Det hela 
stinker klubben för inbördes beundran. Hatar mö-
get.  

Mvh/ Bosse 
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Bosse reagerar indignerat och vältaligt. Hans inlägg uttrycker ett slags förakt för 
akademiska texter som sådana, ett förakt som verkar bottna i meningslösa läs-
upplevelser. Bosse signalerar att han upplever ett slags utanförskap i yttrandena 
det stinker klubben för inbördes beundran och hatar möget.  

Det dröjer inte länge förrän Bosse får en beundrare, nämligen Calle. Calle 
lovprisar först Bosses inställning till det akademiska skrivandet och utvecklar 
sedan ämnet något: 

ahh du är min idol från och med nu bosse. att Nå-
gon mer än jag kan tycka att dessa texter saknar 
helt betydelse. varför krångla till språket så 
mycket i onödan. det försvårar ju bara för motta-
garen och om det äe en text som man vill ska nå 
ut till så många som möjligt varför inte skriva 
lite mer underhållande och inte så fruktansvärt 
tråkigt. JAG är tjatig ja aj vet men denna j-vla 
tråkiga akademiska text gör mig galen  

/mvh /Calle 

Calle upplever akademiska texter som onödigt tillkrånglade och han vänder sig 
starkt emot sättet han uppfattar att akademiska texter skall skrivas på. Han menar 
att akademiska texter helt saknar betydelse. Den åsikten visar att Calle inte har 
kunskap om den skrivna textens fundamentala roll i forskningssamhället. Utta-
landet skulle också kunna tolkas som att Calle upplever att det är hans egna tex-
ter som helt saknar betydelse i den diskurs han befinner sig. Han efterlyser lite 
mer underhållande sätt att skriva eftersom han håller på att bli galen. 

Eftersom jag vid denna tidpunkt kände att det var synd att låta diskussionen 
dö utan att fler studenter hade fått komma till tals, lade jag in följande inlägg: 

Hej allihopa! Angående det akademiska språket: 
håller ni med Bosse och Calle eller finns det 
folk där ute med andra åsikter?  

Nyfiken, Sofia Ask 

Jag strävade efter att vara så neutral jag kunde i mitt inlägg för att, om möjligt, 
kunna locka fler att göra inlägg i frågan. Inom en timme hade Daniela gjort ett 
inlägg där hon meddelar att hon håller med Bosse och Calle i fråga om det aka-
demiska skrivandet. Daniela upplever akademiska texter som tråkiga, sega, 
dammiga fanskap: 

 7  



 

Suck...dessvärre håller jag med både Bosse och 
Calle, dessa fantastiskt tråkiga, sega och dammi-
ga fanskap till akademiska texter kan fara åt ett 
håll! Och det är inte uppåt, utan rakt lodrätt 
nedåt! Till Kina med det så vi kan slippa det! 
Kortfattat så tycker jag att de skulle kunna ha 
kurser i hur man skall göra för att fatta vad 
dessa forskare egentilgen skriver om. Det skulle 
vara en bra idé om i fall att våra lärare vill 
att vi skall förstå det igentliga budska-
pen...strunt samma... 

Daniela vill skicka alla akademiska texter till Kina och kommer med ett kon-
struktivt förslag: hon önskar sig en kurs där man lär sig förstå vad skribenter och 
forskare inom akademin verkligen menar. Danielas inlägg inspirerar Bosse, som 
nu återkommer med en ny tanke. Nu vill han göra pröva tanken att fackspråk och 
akademiskt språk är samma sak. Det motiverar han så här: 

Jag tror ibland kanske att man går skilja på 
fackspråk och annat språk. En biologiprofessor 
till exempel kanske använder många fackuttryck 
som gör det helt obegripligt. Och jag är sjukt 
stressad nu! 

Bosse funderar nu i nya banor över vad det egentligen är som gör det akademis-
ka språket obegripligt, och han menar, något ospecificerat, att det är fackuttryck-
en. Han får medhåll av Elsa som dock har missuppfattat vad Bosse menar. Hon 
förklarar hur hon uppfattar akademiskt skrivande och fackspråk som två olika 
saker. Elsa ansluter sig till diskussionen med följande inlägg: 

Där håller jag med! Fackspråk och akademiskt 
skrivande är ju inte samma sak. Akademiskt skri-
vande handlar snarare om att skriva lättfattligt 
och lättillgängligt, samtidigt som man använder 
vårdat språk utan vardagsuttryck och slang. En 
uppsats som är full med termer och begrepp (fack-
språk) utan att förklara eller definiera dem får 
ju IG direkt, det är inte akademiskt skrivande 
och läsaren ska inte behöva gissa sig till vad 
uttryck och ord i en akademisk text betyder!  

/Elsa 
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Elsa är dock inte kritisk till det akademiska skriftspråket som sådant, utan visar 
med sitt resonemang att hon har en klar uppfattning om att det är viktigt att skri-
va begripligt och korrekt om man vill bli läst i den akademiska världen. Elsa får 
räknas till den första i tråden som inte är uttalat kritisk och fientligt inställd till 
akademiskt skrivande. Ungefär samtidigt ansluter sig Frida till skaran av studen-
ter som hyser stark motvilja mot akademiskt skrivande för att det är tillkrånglat 
och besvärligt: 

Kan oxå gå med i samma skara av människor som 
håller med Bosse och Calle! förstår verkligen 
inte meningen med att krångla till allt sådär! 
också det här projektarbetet, är så jävla stres-
sad över det, nån mer som oxå är det? nu vill jag 
bara att terminen ska ta slut så att man kan åka 
hem och slappa och käka massa julgodis!  

Hälsningar Frida 

Frida uttrycker att hon känner stark stress och det är inte omöjligt att den långa 
terminen tagit ut sin rätt. Hon är trött, stressad och skall producera ett projektar-
bete som ställer krav på henne som hon inte kan svara upp emot. Svårigheterna 
att skriva akademisk text specificeras inte här av Frida, utan summeras i paraply-
termen ”krångel”. 

Tråden börjar stanna av när Gustav plötsligt ryter till. Han förstår inte de and-
ra studenternas avoghet mot akademiskt skrivande och visar att han vet vad som 
krävs av honom som skribent: 

Jag har svårt att förstå den fientlighet som 
många tycks hysa mot det akademiska språkbruket. 
För i slutändan så handlar det om trovärdighet. 
Om jag vill bli tagen på allvar så bör jag använ-
da ett välvårdat språk. Det skulle se högst löj-
ligt ut om jag försökte ge ut en akademisk text 
som lät som en fjortis telefonsamtal. Det krävs 
att man höjer språket för att man skall tas på 
allvar i de akademiska kretsarna.  

M v H Gustav  

För Gustav handlar akademiskt skrivande om att vara trovärdig som skribent och 
att använda ett språkbruk som gör att han blir tagen på allvar. Exemplet med 
fjortisdiskursen är tydligt, men han antyder ett utanförperspektiv när han refere-
rar till ”de akademiska kretsarna”. Bosse replikerar snabbt och menar att det 
akademiska språket är tillkrånglat i onödan: 
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Men vaddå, det handlar ju om att inte röra till 
det. När jag läste textkommunikation var det ett 
heligt faktum som vi elever ofta fick kritik för. 
Helt enkelt att vi rörde till det för mycket, 
gjorde det mer komplicerat än vad det faktiskt 
är. Det akademiska skrivandet rör ofta till det, 
anser jag.  

Mvh/ Bosse 

Här hänvisar Bosse till studier i textkommunikation och hur studenterna där fick 
kritik för att de skrev för krångligt. Nu när Bosse försöker skriva enkelt och rakt 
på sak får han kritik för det också. Det blir ett slags moment 22 för Bosse, som 
ständigt gör fel när han försöker handla efter de instruktioner han fått. Att det 
inte finns en enhetlig norm som gäller för allt skrivande på universitetet har varit 
kännbart för Bosse och han klagar bittert över sina tillkortakommanden. 

Gustav återkommer då och ger sin förklaring till varför det blir så rörigt när 
studenter ska skriva akademisk text i början av sin utbildning. Gustav menar att 
det är en brist i utbildningssystemet som är grunden till förvirringen om hur tex-
ter skall skrivas inom högre utbildning: 

Det är sant att det är vi som rör till det men 
det är ett problem som uppstått genom att gymna-
sie och grundskolelärare inte börjar kräva en 
korrekt svenska redan vid en tidigare nivå. Utan 
de accepterar att eleverna våldför sig på det 
svenska språket istället för att kräva akademiskt 
språk redan i högstadiet. Om det hade börjat re-
dan vid den tidpunkten så hade förmodligen uni-
versitetsstuderande vara mer förberedda på det.  

M v H Gustav 

Gustav försöker analysera orsakerna till de bristande färdigheterna i akademiskt 
skrivande och menar att det saknas kunskap och insikt om detta på tidigare nivå-
er i utbildningssystemet och att många studenter börjar högre utbildning utan att 
ha tillräckliga kunskaper och färdigheter.  

Här slutar diskussionen i ”Projekt: Tragga ihjäl dom!”, men överraskande nog 
startar en ny på samma tema. Det är Anna som startar en ny tråd där hon ber om 
ursäkt. Tydligen avsåg hon att vara starkt ironisk i sitt inledande inlägg ”Projekt: 
Tragga ihjäl dom!” som startade den förra tråden och nu ber hon om ursäkt till 
lärarutbildarna som kanske läser diskussionen. Så här skriver hon efter att ha ta-
git bort sitt inledande inlägg från webbplatsen:  
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Jag ber om ursäkt om det var någon lärare som tog 
illa vid sig av mitt ironiska inlägg om projekt-
skrivande i onsdags, det var inte syftet... 

//Anna 

Jag svarar henne och säger att jag absolut inte tagit illa upp, utan tvärtom är 
mycket intresserad av studenters olika attityder till det akademiska skrivandet. På 
det svarar Anna mycket överraskande att hon visst tycker att det är roligt att 
skriva akademiska texter och att hon bara ville liva upp stämningen med sitt in-
lägg: 

Hej Sofia 

Själv tycker jag att akademiskt skrivande är rätt 
kul... anledningen till att jag la ett inlägg var 
att liva upp stämningen när alla lärarstudenter 
känner som mest stressade. I övrigt gillar jag 
bäst att skriva uppsatser i ämnen som jag verkli-
gen brinner för.... jag har bl.a. skrivit två B-
uppsatser i Svenska... en om verbpartikeln "fram" 
och en om Tage Danielssons "Sagor för barn över 
18 år". Både gav mig väldigt mycket både kun-
skapsmässigt och när det gäller akademiskt skri-
vande. 

Däremot vet jag att många tycker att det är job-
bigt med akademiskt skrivande... och jag har en 
teori om att det kan ha att göra med att man inte 
riktigt känner sig säker på hur det egentligen 
går till. Jag kände i alla fall så i början, och 
därför tyckte jag också att det var arbetsamt. 
Men träning ger ju färdighet och ju mer man skri-
ver desto roligare blir det... särskilt när man 
får se resultatet av det. Keep up the good 
work... 

vänliga hälsningar Anna 

Anna presenterar en idé om att studenternas avoghet till det akademiska skrivan-
det beror på osäkerhet om hur de ska göra och hon hänvisar till egna erfarenhe-
ter. Att övning ger färdighet står klart för henne, och att det är slitigt i början när 
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det akademiska skrivsättet skall erövras. Studenternas osäkerhet kan ha sin för-
klaring i att de akademiska skriftnormerna är svåra att få syn på i ett system som 
präglas dels av mångfald genom variation inom ämnen, institutioner och forsk-
ningsinriktningar, dels av enhetlighet i användandet av texter som bärande verk-
tyg för förmedling och dokumentation av forskning.  

Henrik, som inte tidigare varit delaktig i diskussionen, bemöter Annas tankar 
med ett inlägg som definitivt sätter punkt för den offentliga diskussionen om det 
akademiska skrivandet: 

Fjäsk =P 

Efter detta inlägg blir det tyst på First Class i frågan om akademiskt skrivande.  

Ett inlägg i största hemlighet 
Inte många studenter vågar eller vill delta i den offentliga diskussionen om aka-
demiskt språk. Till min stora förvåning får jag ett e-brev i min privata mailbox. 
Det är studenten Helene som inte vill skriva så alla i gruppen kan läsa det, men 
ändå känner ett behov av att få säga sin åsikt. Hon skriver: 

Hej Sofia! 

Jag har alltid tyckt att jag har varit vältalig 
och kunnat behärska det svenska språket i tal och 
skrift(som det alltid står i jobbannonser)=) Sen 
jag började på universitetet känner jag mig som 
en analfabet. Det böver inte göras så krångligt 
och ute i det verkliga livet blir man tagen för 
"stroppig" när man använder ord som "vanligt" 
folk inte förstår. Självklart ska man utveckla 
sitt språk, men syftet är väl ändå att bli för-
stådd...Som blivade lärare kanske det är bättre 
att lära sig slang och chattspråk så att man för-
står vad eleverna säger=) Språket ska vara enkelt 
och lättförståligt, tycker jag. Många som är 
smarta och duktiga kommer nog inte till sin 
"rätt" om det akademiska språket måste användas 
för det blir så krångligt att de flesta gör det 
så enkelt som möjligt för sig när de kunde ha 
skrivit mer utförligt om de fått skriva lite enk-
lare. Hm...vet inte själv om jag förstår vad jag 
har skrivit=) 
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Kul att det har blivit en debatt!Ha det bra och 
God Jul! 

 Mvh Helene 

 
Helene tar upp en dimension av problemet med akademiskt skrivande som de 
andra inte är inne på. Det är svårt att gå ifrån att vara en duktig och uppskattad 
skribent i gymnasieskolan till att känna sig dum och misslyckad på universitetet, 
menar Helene. Hon anser dessutom att många duktiga individer inte kommer till 
sin rätt på universitetet eftersom de saknar de rätta språkliga verktygen. Helene 
talar också om att bli uppfattad som stroppig av ”vanligt folk” då hon använder 
ett talspråk som hon utvecklat på universitetet. Åsikten att en blivande lärare 
kanske borde koncentrera sig på chattspråk och slang för att bättre kunna kom-
municera med eleverna visar att Helene inte riktigt har tilltro till att vanlig, enkel 
svensk prosa duger gott som kommunikationsmedel i skolan.  

Attityd spelar roll  
Sammantaget visar tråden ”Projekt: Tragga ihjäl dom!” upp olika attityder till det 
akademiska skrivandet. Några studenter är starkt negativt inställda och vill med 
olika målande omskrivningar göra sig av med det akademiska skrivandet. Aka-
demiska texter uppfattas av vissa studenter som tillkrånglade och det förefaller 
som de uppfattar det krångliga närmast som en genrekonvention. Krångel för 
krånglighetens egen skull, alltså. Några studenter känner utanförskap och andra 
uttrycker stress och trötthet i förhållande till det akademiska skrivandet.  

Det finns också avvikande röster i tråden, röster som hävdar att det akademis-
ka språket ser ut som det gör för att skribenten skall bli förstådd och väl motta-
gen. Någon vill ha kurser i läsförståelse av akademisk text för att bättre kunna 
förstå texter som förekommer i lärarutbildningen. Men det är de negativa röster 
som överväger.  

Intresset för ämnet i tråden var svalt och många av de kritiska röster som hörs 
kan förklaras med att de studenter som rör sig i detta forum är nya i systemet och 
gör sin första termin inom högre utbildning. De talar utifrån den personliga fru-
strationen, då de inte lyckats klargöra för sig själva vad som krävs av dem och 
därför upplever sin situation som stressfylld och arbetsam.  

Normerna för det akademiska skrivandet är varken enhetliga eller särskilt syn-
liggjorda för studenterna och de kritiska och diskursiva dragen i akademiskt 
skrivande tas ofta för givna av dem som är införstådda med diskursen. Uppgifts-
formuleringar förvillar, undervisning och handledning utgår ofta från ett inifrån-
perspektiv, som om studenterna redan kan. Många studenter saknar dessutom en 
omgivning som stöttar dem och har allt som oftast en bakgrund på ett gymnasie-
program som inte gett dem de färdigheter de behöver för att lyckas med sitt aka-
demiska skrivande. På så sätt kan man säga att det akademiska språket kan verka 
exkluderande snarare än inkluderande, och det skapar frustration och vanmakt 
hos dem som söker medlemskap i diskursen.  
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Säkerligen finns det i denna studentgrupp som helhet också de som har positi-
va erfarenheter av det akademiska skrivandet, men av dessa studenter hörs ingen-
tin

Växjö universitet. Hon arbetar med en avhandling om studenters akademiska skrivande. 

g i just den här debatten. Men jag anser att det är den här missnöjda och kritis-
ka gruppen av nybörjarstudenter som utgör en pedagogisk utmaning för universi-
tetslärare i alla ämnen. Skrivandet är en bärande del av all verksamhet inom hög-
re utbildning. En positiv attityd till det akademiska skrivandet är en förutsättning 
för att studenterna skall utveckla förståelse för och färdigheter i det skrivande de 
ägnar så mycket av sin studietid åt. När förståelsen för varför akademiska texter 
ser ut som de gör och när studenten känner till fördelarna med att bemästra den 
akademiska textens egenheter, skapas rum för utveckling och attitydförändring. 
Frågan är hur lärare inom högre utbildning på bästa sätt kan synliggöra normer 
och verktyg för det akademiska skrivandet så att ingen student riskerar att bli ga-
len, sticker till Kina eller dödar för att få slippa det akademiska skrivandet. 

Sofia Ask är doktorand i nordiska språk, alternativet svenska med didaktisk inriktning vid 
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Solveig – en språkvetare i 
tiden 

Daniel Bergman 

Det är arbetsamt att vara en modern språkbrukare. Man förväntas behärska så 
många olika koder vid så olika tillfällen. För att bli tagen på allvar gäller det att 
formulera sig rätt och riktigt inte bara i akademiska sammanhang, utan också i 
vardagliga texter som kylskåpslappar, sms och e-post. En konservativ språkvetare 
kan tycka att svenskan förfallit sedan fornnordiskan, medan mer liberala språkvetare 
och språkbrukare i allmänhet ofta snabbt anammar nymodigheterna. 

För ungefär tio år sedan läste jag en kurs i språkhistoria för Solveig Hammar-
bäck och den behandlade såväl fornsvenskans böjningsparadigm som nusvens-
kans förändringsbenägenhet. När jag bläddrar i de sparade anteckningarna är det 
särskilt några saker jag har noterat. Exempelvis avdramatiserade Solveig bety-
delsen av de många inlånen av ord i svenskan. Även om de utgör en stor del av 
vårt samlade ordförråd är relativt få genomskinliga som lånord. Få reagerar nog 
på att substantiv som papper och penna är inlån. Lånord som fyller ett tomrum, 
semantiskt eller socialt, kan leva kvar, men många är orden som kommer på till-
fälligt besök. Exempelvis kan man i August Strindbergs Röda rummet (1879) 
möta nu ovanliga inlånade ord som aktuarie (urspr. latin: ’tjänsteman i ämbets-
verk’) och utbekomma (urspr. tyska: ’erhålla’). I ett anteckningsmaterial från 
Carl von Linnés sexualföreläsning Om sättet att tillhopa gå (omkring 1770) kan 
man möta ord som continuera (urspr. latin: ’pågå’) och exprimera (urspr. latin: 
här ’med ord uttrycka’). Vi borde alltså kunna slappna av inför det utländska 
språkinflytandet idag, eftersom externa influenser är normala och med tiden rotar 
sig eller försvinner nyheterna. 

Modern livsstil förser oss med ett otal olika kulturers uttryckssätt. Många 
människor har blivit ”elementlingvister”, det vill säga att man känner till frasen 
’Får ej övertäckas’ på minst sju språk – utan att egentligen kunna mer än så. 
Samma fenomen ser vi bland andra produkter vi möter dagligen. En del männi-
skor upplever ett igenkänningens ljus då de läser maitosuklaat (’mjölkchoklad’ 
på finska) och moisturizing (’fuktgivande’ på engelska). Många i Sverige kom-
mer kanske i kontakt med andra språk i sådan omfattning att de konkurrerar med 
svenskan mätt i den tid man möter språket. Exempelvis kan man lyssna så myck-
et på engelskspråkiga sånger och filmrepliker och läsa texter på webbplatser och 
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i böcker att man i tid umgåtts lika mycket med engelska på en dag som med 
svenska. 

Efter studierna för Solveig har jag förstått att var tid har sitt språk och att vi 
kan bjuda visst motstånd mot förändring, men att den verkliga språkliga makten 
inte nödvändigtvis innehas av oss språkvetare. Vi betraktar, beskriver och pro-
blematiserar istället utvecklingen. Är det måhända i MSN-, community- eller re-
klamsvenska som skriftspråkutvecklingen i framtiden kommer att ske?  

Solveig har så länge jag känt henne inte bara varit nyfiken på språkutveckling, 
utan också en vän av informations- och kommunikationsteknik som pedagogiskt 
hjälpmedel i undervisningen. I samband med en kurs i språkhistoria spelade vi in 
en film där Solveig berättade om hur hon tror att svenskan kommer att förändras 
i framtiden. En av förändringarna berättar hon avslutningsvis om själv under 
länken nedan.  
 
Solveig om framtida språk
 
Daniel Bergman är studierektor för svenska språket, litteraturvetenskap och biblioteks- 
och informationsvetenskap vid Växjö universitet. Han har i några år med glädje delat 
tjänsterum med Solveig Hammarbäck. 
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”I högra hörnet behöver vi 
ona, emu och nek”  

Gunilla Byrman 

Det finns inga skräddarsydda utbildningar för korsordsmakare. Ändå försörjer 
sig drygt 20 personer i Sverige på att konstruera korsord. Gunnar Zander och 
Birgitta Rignell Zander är två av dem. 
 

           
Korsordskonstruktörerna Gunnar Zander och Birgitta Rignell Zander från Hjärup  
granskar i lugn och ro ett bildkorsord tillsammans i soffan. 
   
Varför blir man korsordskonstruktör? Ja, för Gunnars del började det när han 
hoppade av som svensk- och engelsklärare i mitten av 1970-talet och blev pro-
duktutvecklare på Hemmets Journal. Där fick han möjlighet att starta en kors-
ordstidning, som på grund av hårda lönsamhetskrav lades ned redan efter ett 
halvår. Gunnar tyckte det var synd eftersom hans intresse för att konstruera kors-
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ord var väckt. Därför blev han sin egen och avslöjar att han inte själv brukade 
lösa korsord då på 70-talet när han kom in i branschen. 

Birgitta är också svensklärare och gift med Gunnar, och hon började konstrue-
ra korsord på heltid i slutet av 1980-talet. Allt sedan dess har de drivit sin firma 
AB Rignell-Zander Text och Bild från sitt hus i Hjärup utanför Lund.  

Korsord på nätet 
– Vi kan stoltsera med att vi nog var de första som lade ut svenska korsord på nä-
tet. Nu har vi dem där mest av gammal vana. Beställningar på kryss får vi ibland 
via webbplatsen och ibland från uppdragsgivare som löser våra korsord i exem-
pelvis Hemmets Journal och Expressen och tycker om dem. Men allra vanligast 
är att vi får uppdrag på rekommendationer. Annars marknadsför vi oss inte utan 
har tillräckligt med uppdrag för att kunna försörja oss. 

På Birgittas och Gunnars webbplats (http://www.rignell-zander.se/) finns ett 
krypto och en ordfläta. Därifrån kan läsarna med några enkla handgrepp överföra 
korsorden direkt i datorn och sedan skicka sina lösningar som – om man är lyckosam – 
belönas med två trisslotter. Birgitta och Gunnar får i snitt in 200 korrekta lös-
ningar till varje webbkryss.  

Arkivkorsord och temakorsord 
De gör både arkivkorsord, som innebär att korsordet kan säljas mer än en gång, 
och specialdesignade korsord. De sistnämnda bygger antingen på ett visst tema 
eller så har beställaren särskilda krav på de ord som ska vara med, exempelvis 
om de vill göra reklam för sina produkter eller tjänster. Sådana korsord är den 
svåraste typen att konstruera eftersom det kan vara knepigt att få önskemålen att 
gå ihop med ordflätandet. Vanligen bygger ett temakorsord på 2–3 bilder och en 
önskelista med ord som uppdragsgivaren vill ha med.  

För riktiga korsordsfantaster kan konstruktörens namn signalera svårighets-
graden, och när paret Rignell Zander får specialbeställningar mottagaranpassar 
de korsorden, men för det mesta vänder sig deras kryss till en bred allmänhet. 

Datorn – teknisk revolution  
– Datorn, som vi började använda 1994, och digitalkameran lite senare har inne-
burit en dramatisk förändring av arbetsbördan och arbetsrutinerna, förklarar Bir-
gitta och Gunnar.  

Förr fick de sitta med papper, penna och klister. Paret har alltid tagit alla bil-
der själva till bildkryssen. De ler och tänker tillbaka på den tid då de hade ett en-
kelt fotolabb på toaletten. Numera jobbar de i ett särskilt layoutprogram, och det 
finns gott om hjälpmedel på Internet. 

Min fråga om vad en korsordskonstruktör ska kunna möts av en lång tystnad 
och därefter skratt, och svaret kommer: 

– Man måste vara mycket noggrann, ja rentav pedant! Det finns många hjälp-
medel men NE och SAOL i senaste upplagan är ett måste. Annars kan det bli fel 
och det får det verkligen inte bli!  
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– Det är också bra med baklängeslexikon, som jag ofta använder, berättar Bir-
gitta. 

– Sen skadar det inte att man är allmänbildad och har en språklig bakgrund 
som vi, och så förstås ett visst mått av logiskt tänkande. 

Birgitta framhåller att det finns två slags lösare: de som gärna slår i böcker 
och de som tycker att det är på gränsen till fusk att slå upp något i en bok. Både 
Gunnar och Birgitta är överens om att korsordslösande kan vara ett sätt att hålla 
igång hjärnan. För en vuxen människa är det bra med lagom mycket motion och 
lite hjärngympa därtill med ett korsord.  

Spännvidd i ordförrådet 
Deras policy är att göra korsord för en bred krets men ändå med spännvidd i svå-
righetsgrad. Svensklärarjobbet gjorde att både Gunnar och Birgitta har en god 
uppfattning om människors ordförråd. Korsord kan och bör vara en källa till lär-
dom. För det mesta jobbar de med en relativt enkel vokabulär och smyger in svå-
rare ord här och där. De anser att man ska kunna lösa sig fram; man får alltså inte 
bli hängande med ett enda ord som man inte hittar lösningen till. När sånt händer 
bli korsordslösarna frustrerade. 

Korsordsmakeri – en rutin 
Det tar cirka en dag att göra ett korsord; det blir alltså 20 korsord i månaden. Pa-
ret gillar att konstruera korsord med bilder och ordband, men kan åta sig att göra 
alla slags kryss. Gunnar berättar att de tre första åren med korsordsmakeriet såg 
han varje korsord som en utmaning, och på den tiden hände det också att han 
körde fast och helt enkelt fick börja från början, ibland efter att ha hållit på i tre 
dagar.  

– Efter hand får man rutin och det blir helt enkelt ett jobb som ska göras. Den 
roligaste typen är de gammaldags korsorden med symmetriska svarta rutor och 
numrerade ledtrådar eftersom det i dessa är helt öppet att göra ledord. Hjalmar 
Gullberg gjorde sådana. Men inga av våra kunder beställer sådana längre. Det är 
bildkryssen som är populärast numera. 

Till nytta och nöje 
– Det händer då och då att jag löser korsord för nöjes skull, säger Birgitta, som 
medger att hon inte är så förtjust i krypto. Gunnar löser också ibland men mest 
för att se vad som är på gång i branschen. 

– Ni är ett gift par som jobbar tillsammans. Hur går det till när ni jobbar? Har 
ni till exempel olika idéer om hur korsorden ska konstrueras? 

– Nej, vi arbetar alltid med olika korsord och sedan kollar vi åt varandra och 
korrekturläser om och om igen, ja, in absurdum, och ändå slinker det igenom fel 
ibland. Det är så pinsamt om det blir fel … och det finns tusen sätt det kan blir 
fel på.  

– Vi konstruerar korsord både för veckotidningar och dagstidningar som 
Hemmets Journal och Expressen, men även för specialtidningar, som Lärartid-
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ningen, Handelsnytt och Yrkesfiskaren. Så det finns en stor spännvidd i intresse-
inriktning. 

Jag förstår att korsordskonstruktionsbranschen inte är folkrik, och konstruktö-
rerna har förmodligen av den anledningen ingen egen organisation. I dagens Sve-
rige har grovt uppskattat drygt 20 personer jobbet som heltidssysselsättning och 
levebröd. Sen finns det givetvis amatörer och wannabes i branschen. 

 

 
Birgitta och Gunnar arbetar med ett av sina många korsord. 

Bland ordflätor och ledord  
– Hur börjar ni när ni ska konstruera ett korsord?  

– Vi arbetar med att fläta ord, ofta från vänster diagonalt ner mot höger. Där 
är man ofta lite ställd och när vi kommer ner i högra hörnet behöver vi ord som 
ona, emu och nek. Just i nedre högra hörnet ger sig ofta vana korsordslösare in i 
kryssen. 

– Det finns två saker som måste fungera. Dels ska man hitta på relevanta och 
lagom svåra ledord. Dels ska ordflätan bindas ihop på ett intressant sätt. Merpar-
ten av tiden lägger jag på att hitta lämpliga ledord. Där vill man lägga sin möda. 
Korsord kan göras hur svåra som helst genom att man ger flertydiga ledtrådar, 
påpekar Birgitta. 

– Vi utnyttjar dubbeltydighet eftersom man som lösare blir road av det, som i 
den följande ledfrasen ”möbel och är väl baby” där lösningen är divan. Korsordet 
blir på så sätt svårare, och vi använder det som kryddor i kryssen.  

Ord som bygger på en dubbeltydighet vid morfemgränsen kan alltså vara rik-
tigt svåra, exempelvis ledordet ”dalahästar” som ger lösningen massaker, som 
just här ska utläsas som mas-saker. 

Korsord speglar språket i stort i det avseendet att det finns mest substantiv, 
verb och adjektiv i dem. Paret Rignell Zander avslöjar att det är lättast att hitta 
synonymer till substantiv, och syntagmatiskt förhållande mellan ledord och lös-
ning anses ofta vara svåra, till exempel ’styr skeppare mot” => hamn. Gunnar 
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och Birgitta jobbar mest med ord som har ett paradigmatiskt förhållande mellan 
ledord och lösning, som synonymer (”baksak” => kavel) och hyponymer (”blom-
ma” => ros). Men bara synonymer gör att det blir träigt.  

Båda är överens om att det i ett korsord inte ska finnas alltför många småord 
eller förkortningar.  

– Men kommer onan så låt den göra det! En gång försökte jag bli av med 
småorden. Det kostar mycken möda, och jag fick reaktioner från lösarna. De vil-
le ha tillbaka småorden eftersom det var där de gav sig in i korsordet, säger Gun-
nar. Småorden bidrar till att göra starten enklare för vana lösare.  

– Eho är borttaget från senaste upplagan av SAOL, och det är ett problem, sä-
ger Birgitta. Men givetvis ska korsorden inte bara vara en fristad för föråldrade 
ord. 

– När jag arbetar med riktigt enkla korsord som Lätta krysset i Hemmets 
Journal vecka efter vecka finns det en risk att jag successivt ökar svårighetsgra-
den utan att själv märka av det, och jag kan få lösarkommentarer som: ”Nu är det 
för svårt!”  

– Sådant blir man själv blind för, och då är det bra att korsordslösarna hör av 
sig. 

– Det optimala korsordet bör innehålla många klurigheter och främmande ord 
så man lär sig något. Dessutom ska det vara en lagom blandning av svårt och lätt. 
Varierat helt enkelt.  

Stolpe, Linde och Hammarbäck 
Korsordslösande har beskrivits på olika sätt. Gunnar påpekar att någon har sagt: 
”Det är fullständigt meningslöst att lösa korsord.” Kan det möjligen ha yttrats av 
Sven Stolpe? 

Akademiledamoten Ulf Linde – själv korsordslösare – skriver: ”i ett korsord 
förvandlas språket till en ofantlig verktygslåda. Orden upphör att vara nyttighe-
ter, de tjänar inga syften längre – moraliska, politiska, religiösa, logiska eller 
estetiska. De blir mångtydiga och asociala – precis som leksaker.” Detta är ett ut-
talande som kanske inte är så smickrande för en korsordskonstruktör att höra.  

Solveig Hammarbäck däremot skriver att korsord är en hemlig last som ingen 
talar högt om och säger vidare: ”Visst kan det verka underligt att … ord som ska 
trängas in på rätt plats i ett svart-vitt system kan … vara så fascinerande. … inte 
kan det vara en meningslös sysselsättning att få sträcka ut sin språkliga medve-
tenhet åt alla håll i språksystemet, kors och tvärs i den semantiska dimensionen. 
Jag undrar om vi inte borde tala mer om den och locka in många fler att ge sig 
hän i de ständigt överraskande korsordslabyrinterna.” 

– Det är vackra ord, säger Gunnar tankfullt. 
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10 fakta om korsord 
 

1. Korsord är en gammal företeelse. I egyptiska gravar har forskare funnit ordre-
busar inlagda i rutsystem. 

2. I romarriket gjordes senare små lertavlor med korsordsliknande ordgåtor. Des-
sa har hittats i romarnas nordliga utpost England.  

3. De tidigaste, enkla formerna med korsande rutrader förekom i barnböcker och 
barntidningar under senare delen av 1800-talet.  

4. New York World publicerade det första korsordet för vuxna den 21 december 
1913.  

5. I Europa kom det första korsordet 1923 i engelska Sunday Times. 
6. Amerikanerna Frank Gelett Burgess och Franklin Adams publicerade den första 

korsordsboken 1924. 
7. I Sverige kom vuxenkorsorden på 1920-talet. De fanns i Göteborgs-Tidningen 

och kallades då ordflätor.  
8. Bildkorsord, där vissa ledord ersätts av bilder, blev populära under 1950-talet. 

Krypto är en annan typ av korsord, där siffror i rutorna ska ersättas med bok-
stäver.  

9. Korsord är hälsosamt. Äldre människor som löser korsord minskar risken att 
drabbas av demens med två tredjedelar, enligt en studie vid Albert Einstein 
College of Medicine i New York.  

10. Enligt en konsumentundersökning (Orvesto 2002) är 3,5 miljoner svenskar 
intresserade av att lösa korsord. 

 
 
 
 

Källor 
Hammarbäck, Solveig. 2000. Kors och tvärs i språket. I Spader Dame. Texter till minne 

av Anne Marie Wieselgren. Red G Byrman, A Ringblom & M Nilsson. Rapporter från 
Växjö universitet – Humaniora, Nr 6 2000.  

Linde, Ulf. 2000. Svar, Stockholm. 
Nationalencyklopedien  
Uffes korsord: http://www.uffeskorsord.se/21_historia.html  (hämtdatum 2006-07-20). 
 
 
Gunilla Byrman är docent och ämnesföreträdare i nordiska språk vid Växjö universitet. 
Hon forskar om text och strategier för textproduktion i olika genrer.
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Vinterkryss 2006 tillägnat Solveig Hammarbäck 
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Vågrätt 
1. Terminsstart (4). 
3. Ha medlidande (4). 
6. Skäl (5). 
10. Släkt med glamour (9). 
11. Blå sten (5). 
12. Plural (7). 
13. Vitaminkälla (7). 
14. Livräddare (4). 
16. Abderit (6). 
18. Kort avskedsfras (3). 
21. Biblisk person (3). 
22. Noak var … kapten (6). 
23. Sammansmält (4). 
25. Lojal (7). 
27. Nassegodisen (7). 
29. ”Kosmos är jag, Kosmos 

var jag, glansen av dess 
… jag bar, lågor, brän-
nande och ljuva.” Sven 
Lidman (5). 

30. Små dukar (9). 

 
 
31. Dansas det på (5). 
32. Kaotiska förhållanden 

(4). 
33. Terra firma (4). 
 
Lodrätt 
1. Jordbruksredskap (9). 
2. Ramelsk fågel (5). 
4. Koppartopp (9). 
5. Fastgöra (5). 
6. Det följer efter oavgjort 

(8). 
7. Den kan vara het på grö-

ten (9). 
8. Den kommenterar gre-

kiskt drama (5). 
9. Mikroskopiskt (5). 
15. Var HSV-utvärdering (9) 
17. Några av Elizabeths under-

såtar (9). 

 
 
19. Glättad (9). 
20. Reciprokt pronomen (8). 
24. Pubservis (5). 
25. Ekonomisk förening(5). 
26. Rep (5). 
28. Ren förtjänst (5).  
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”Men det gick ju för Sara!” 

Om bibliska kroppsuttryck i vår vardag 

Jan Einarsson 

Det är något visst med gamla ordvändningar som går ur mun i mun. Vi inbillar 
oss att vi kan finna en stilla visdom, en överlevnadsstrategi och en tröst i ordvit-
sar som ”Tiden lider, och vi med den”, suckar som ”Ja, va vill en göra?” eller ci-
tat som: ”Så går en dag än från vår tid och kommer icke mer” (Sv.ps.nr 434 i 
1937 års utgåva). Det kan vara en tröst i att med psalmens ord kunna konstatera 
att man har lyckats avverka en del av detta livets vedermödor, även om psalmci-
tatet kan innehålla ett stänk av klagan över livets obevekliga flykt. 

Underkastelsen i bruket av sådana formuleringar har kanske också något 
kvinnligt över sig. Åtminstone jag förknippar sådana uttryck mer med mina för-
mödrar än med mina lite kärvare förfäder, som stretade emot och inte ville fullt 
ut acceptera livets djävligheter. Mödrarna verkade ha fullt upp att göra med att 
omsorga och uthärda, och då kunde kanske lite nedärvda talesätt och bibelcitat 
här och var underlätta levandet.  

Vardagliga talesätt har ofta metaforiska inslag. Fast många tror nog att meta-
foriskt bildspråk hör hemma huvudsakligen i högtidliga sammanhang, i retorik 
och poesi. Därför tror de kanske också att de kan leva sina liv metaforiken för-
utan. Men metaforer är inte bara en språklig finess, de griper också in i vardags-
livets tankar och handlingar. Det framhåller George Lakoff och Mark Johnson i 
Metaphors We Live By: 

The concepts that govern our thought are not just matters of the intellect. They 
also govern our everyday functioning, down to the most mundane details. Our 
concepts structure what we perceive, how we get around in the world, and how we 
relate to other people. Our conceptual system thus plays a central role in defining 
our everyday realities. If we are right in suggesting that our conceptual system is 
largely metaphorical, then the way we think, what we experience, and what we do 
every day is very much a matter of metaphor. (1980:3) 

Många citat och metaforer har anknytning till Bibeln. Där förknippas den efter-
strävansvärda saligheten med himlen där som Fader vår är, och det hemska hel-
vetiska förknippas med underjorden där de osaligas pinorum är. Vi kopplar där-
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för lycka och glädje till en metaforisk rumsföreställning om en uppåtriktning, 
medan olycka och oglädje kopplas till en nedåtriktning: Det himmelska är uppåt, 
det helvetiska är neråt. Hon är glad och uppåt, han deppar ner sig. Själv känner 
jag mig nere. Vi har svårt att tänka i banorna: Hon är glad och neråt, han deppar 
upp sig. Den fornnordiska mytologin (asa-tron) hade ingen sådan vertikal rums-
föreställning om platserna för det goda och onda, om himmelskt och djävulskt. 
Så vikingarna hade nog därför heller inte någon metaforisk föreställning om 
uppåt och neråt kopplad till t.ex. svängningar i sinnesstämningar. 

Solveig, jag och Jungfru Maria  
Citat, (folkliga) talesätt och metaforer har som sagt ofta anknytning till Bibeln, 
och det är här som Solveig och jag kommer in i bilden. Vi är sällan oense. När 
det någon gång händer att vi har olika sätt att se på hur ärenden ska hanteras så 
handlar det, såvitt jag just nu kan minnas, om hur vi ska hantera vår känsla för 
bibliskheter. Jag kan t.ex. vid ett sammanträde säga (Och jag hör ju hur fjantigt 
det låter när jag nu tvingar mej själv att skriva ner det.): 

– Nu gömmer vi detta i våra hjärtan och begrundar det.  

– Men heter det inte ”Granska mig, Herre, och pröva mig, rannsaka hjärta och 
njurar”? frågar då Solveig stillsamt. 

– Visst, säger jag med påfrestande prästerlig präktighet. Så brukar det låta vid 
helgmålsböner när jag lagar mat och lyssnar på radio på lördagskvällarna. Det är 
hämtat från Psaltaren 26:2, men det bibelcitatet är inte tillämpbart just i det här 
fallet där det är fråga om hur vi ska hantera Bolognaprocessen och svenskämnets 
roll i lärarutbildningen.  

– Maria vid bebådelsen då? frågar Solveig. Är det där ”gömma i hjärtat och be-
grunda” kommer in? 

Men vid själva bebådelsen, när en ängel kom till Maria och berättade att hon 
skulle föda en son som skulle bli ”den Högstes son” säger Maria: ”Hur skall det-
ta ske? Jag har ju aldrig haft någon man” (Luk 1:26ff). Men nio månader senare 
och efter det att hon just hade fött den bebådade gudasonen heter det att ”Maria 
tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det” (Luk. 2:19). Ytterligare tolv år 
senare när Maria och Josef efter tre dars oroligt letande fann sin son i templet 
återkommer uttrycket. Jesus svarade på föräldrarnas anklagelser och sade: ”Var-
för skulle ni då leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?” 
Föräldrarna förstod inte vad han menade. För Jesus hade ju inte varit hos Josef, 
sin far. Det var ju det som förebråelserna gick ut på. Men ”hans mor bevarade 
allt detta i sitt hjärta” (Luk 2:51). 

Solveigs och mitt meningsutbyte skapar en viss oro hos de yngre kamraterna 
vid våra möten. De är inte lika ordentligt konfirmerade som vi, och de undrar 
nog vad i herrans namn det är fråga om.  

Samtalsbeskrivningen ovan är förstås inte helt sanningsenlig. Bibelhänvis-
ningarna har jag t.ex. lärt mig nu när jag har arbetat med den här texten. Men 
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ändå. Ungefär så där kan det låta inom svenskämnet vid Växjö universitet, och 
Växjö ligger ändå inte inom Smålands frireligiösa Bibelbälte. Traditionell kyrk-
lighet är nog mer kännetecknande för Kronobergs läns religiositet. Fast bruket av 
citat från Bibeln har förstås inte så mycket med religiöst troende att göra, mer 
med allmän och övertagen livserfarenhet formulerad i slagkraftiga ordvändning-
ar.  

Några bibliska bilder och berättelser  
Nu vill jag försöka bringa lite reda i kroppsmetaforernas roll i Bibeln. En under-
sökning av kroppsmetaforer i olika religionsurkunder skulle vara intressant, men 
den skulle antagligen kräva ett livs studier och en avhandling i tre band.1 Kris-
tendomens urkunder är fyllda av kroppsmetaforer. Kristi blod ska ju t.ex. meta-
foriskt och symboliskt drickas och hans kropp ska ätas till åminnelse av den sista 
nattvarden. Men jag koncentrerar mig nu främst på metaforerna där hjärta och 
njurar ingår, eftersom det är just där Solveigs och mina föreställningar om hur 
livet ska ordbehandlas inte riktigt kuggar i varandra.  

Jag använder den utmärkta Bibelkonkordansen på nätet (www.bibeln.se) som 
ingång till studiet i min nu nyinköpta pocketbok Bibel 2000 i Bibelkommissio-
nens översättning från 1999. Min, och också Solveigs, konfirmationsbibel har 
översättningen från 1917, och egentligen är det den som vi gnabbas om. Men nu 
får vi finna oss i att också Guds ord språkutvecklas. Jag tror heller inte att över-
sättarna har ändrat på de här metaforerna, men jag vet det inte säkert. Så det 
kunde i och för sig vara värt en jämförelse. Men min fantasi räcker inte till för att 
jag ska kunna föreställa mig hur man t.ex. skulle kunna hitta en annan metafor 
som är mer lämpad för vår tid än den flertusenåriga om hjärtat som livgivare och 
njuren som rensare. Det verkar inte troligt att vi skulle använda impulsverk, livs-
kraftsverk, känsloverk för begreppen ’tro, hopp och kärlek’ som har fått sin bo-
ning i hjärtat eller reningsverk, granskningsverk för ’straff, bot och bättring’ som 
förbinds med njurarna. 

Alltså, till Bibel 2000! Där ingår också de apokryfiska, dolda och undanstop-
pade böckerna, dvs. de texter som enligt Luther är nyttiga att läsa men som i van-
liga utgåvor av Bibeln inte brukar blandas med de kanoniska böckerna, ”den er-
kända delen av GT och NT” (Bibel 2000:1 562). 

Jag bävar inför mötet med Gamla testamentet, för där finns det så mycket 
grym köttslighet, så det är bara inte till att uthärda. Jag säger bara: Abraham vid 
Moria berg! Han förbereder brännoffer av sin efterlängtade och älskade son, bara 
för att Den Allsmäktige ska bli nöjd med doften och handlingen. Läs inte detta! 

––––––––– 
1 Jag går alltså till bokhandeln för att köpa Bibel 2000, så att jag kan genomföra en liten utredning om 

hur det står till med hjärtat och njurarna i Bibeln och i vår arbetsgemenskap i Växjö. Vad finner jag 
då? Ingen Bibel, men väl två ex. av Koranen. Bibeln kan dock beställas och fås i pocket inom tre 
dagar till en kostnad av 84 kronor. Jag beställer den och köper Koranen. Det vore ju intressant att 
jämföra hjärt- och njurfunktionernas roll i de två religionernas metaforik. ”Eller te vicken nötta?” 
tänker jag så och lägger strax ner projektet. I Solveigs och mitt liv finns det utrymme bara för en 
avhandling till. Och det är inte jag som ska skriva den! 
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Det finns i sin ursprungliga grymhet beskrivet i början av Första Mosebokens 
kap. 22. Läs inte det! Det är som sagt inte uthärdbart. Men läs gärna Jonas Gar-
dells bok Om Gud (2003), där vi får möta motsägelsefulla föreställningar om den 
blodtörstige, lynnige, dömande och maktfullkomlige, men där vi också får möta 
den folklige och kärleksfulle guden; han som kan gå runt hos folket, småprata 
och dricka mjölk i solnedgången.  

Den grymma historien om offret vid Moria berg föregås av en episod som vi-
sar den mer folkliga och ömsinta sidan av Herren. Det är historien om avlandet 
av Isak, Abrahams son, han som senare skulle offras vid Moria berg. Den finns i 
1 Mos 18. Abraham (100) sitter i tältöppningen när det är som hetast på dagen i 
Mamres lund. Då får han plötslig se tre män stå där framför sig. En av dem är 
Herren själv. Abraham bjuder dem på vatten att tvätta sig med, erbjuder dem att 
vila under ett träd och beordrar hustrun Sara (90) att baka bröd. En tjänare får 
slakta en fin spädkalv och laga till en måltid.  

Under måltiden, då männen dricker tjockmjölk och sötmjölk, säger Herren till 
Abraham: ”Jag kommer tillbaka till dig om ett år, och då skall din hustru Sara ha 
en son.” Sara ler för sig själv, där hon står i tältöppningen och lyssnar när herrar-
na pratar om framtiden, släkten och herraväldet. Hon tänkte: ”Skulle jag upptän-
das av lusta nu när jag är vissnad och min man är gammal?” Men Herren såg att 
Sara log och frågade varför hon log. Han hörde att hon tänkte: ”Skulle jag föda 
barn, jag som är så gammal?” Men för Herren är inget omöjligt och han sa till 
Abraham: ”Jag kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden, och då har 
Sara en son.” Då blev Sara rädd och sa: ”Jag log inte.” Men Herren sa: ”Jo, visst 
log du” (1 Mos 18). 

Så kan alltså Herren gör nittioåriga kvinnor med barn genom ett leende. Är 
det inte vidunderligt? Men som Herren själv säger, nöjd med sin insats: ”Finns 
det någonting som är omöjligt för Herren?” (1 Mos 18:14).  

Episoden med Saras leende använde vi pojkar i min ungdoms vardagliga strä-
van. När verkligheten i något avseende gjorde motstånd, kunde en av oss säja: 
”Det ska gå!”. En annan sa då: ”Ja, det gick ju för Sara”. Då snuddade vi i tanken 
vid det tabubelagda sexuella och fick ökad kraft av detta. Därefter sa en tredje: 
”Och hon var ändå nitti!” Då hade kraften och livsglädjen stegrats, och vi klarade 
liksom Herren av att genomföra det som från början verkade omöjligt. Så grep 
den bibliska berättelsen in i vardagslivets tankar och handlingar, så som det be-
skrivs ovan i citatet från Lakoff och Johnson (1980). 

Hjärtat och njurarna 
Hjärtat är pumpstationen. Njurarna är reningsverken. Så tänker vi oss livet i 
kroppsmetaforernas värld. I hjärtat ska vi gömma, där ligger kärleken och själva 
livet. Tron och hoppet ligger nog också där. I njurarna ska det renas och rannsa-
kas.2

––––––––– 
2 I den hebreiska tanketraditionen hade de här kroppsdelarna en lite annan metaforisk innebörd. 
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Jag börjar med njurarna, dvs. i konkret betydelse ’vardera av de båda urinav-
söndrande körtlarna hos människan o. ryggradsdjuren’ (SAOB). I Bibeln före-
kommer ordet njurar totalt åtta gånger, inte alltid i överförd, metaforisk använd-
ning. Här kommer det i en gammaltestamentlig beskrivning av en Herrens offer-
festlighet: 

 
Herrens svärd dryper av blod, 
det dryper av fett, 
av blod från lamm och bockar, 
fett från baggars njurar. 
Ty Herren håller offerfest i Bosra, 
en stor slakt i Edoms land. (Jes 34:6) 

  
Också i två andra fall verkar njurarnas roll vara icke-metaforisk. Job klagar över 
att den gammaltestamentlige guden, som alltså har människogestalt, plågar ho-
nom: 

Mitt i min trygghet 
skakade han om mig, 
grep mig i nacken och krossade mig. 
Han gjorde mig till föremål för sina pilar, 
hans skyttar omringade mig. 
Skoningslöst genomborrade 
han mina njurar 
och lät min galla rinna ut på marken. (Job 16:12) 
 

Också i Klagovisorna beskrivs Herren som en skoningslös fiende, och ordet nju-
rarna får också här en konkret betydelse: ”Han genomborrade mina njurar med 
pilar ur sitt koger” (Klag 3:13). 

De fem återstående fallen är alla metaforiska och förekommer i en samman-
ställning av njurar och hjärtan, som t.ex. i Davids psalm: ”Granska mig, Herre, 
och pröva mig, rannsaka hjärta och njurar!” (Ps 26:2). Ett enda av dessa fem fall 
förekommer i Nya testamentet, där det i Uppenbarelseboken talas om Isebel, en 
otuktig kvinna. Där är det Guds son som talar, han som ”har ögon som eldslågor, 
och hans fötter liknar gyllene brons”:  

 
Jag gav henne tid att vända om, men hon vill inte vända om 
från sin otukt. Se, jag ska lägga henne på sjukbädden, och de 
som horar med henne skall jag låta drabbas av svåra lidanden 
om de inte vänder om från hennes gärningar. Och hennes 
barn skall jag döda med pest. Och alla församlingarna skall 
förstå att jag är den som rannsakar njurar och hjärtan och 
som skall ge var och en av er vad hans gärningar är värda. 
(Upp 2:21) 
 

Ordet hjärta förekommer i 241 av verserna i Bibel 2000. En vanlig fras i Bibeln 
och i det nutida vardagsspråket är hela sitt hjärta och hela sin själ i lite olika va-
rianter. Ordet själ är enligt Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) inlånat i 
svenskan i samband med kristendomens införande. Ordbokens första belägg är 
från Matt 22:37 i Nya testamentet från 1526. (Jfr med gotiskans saiwala, tyskans 
Seele och engelskans soul.) Det kan vara besläktat med grekiskans sailos ’rörlig’. 
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Ordet står liksom hjärta ofta för själva livet. När själen lämnar kroppen inträder 
döden i dess ställe. Själen och kroppen framstår som varandras motpoler och 
komplement. 

Orden själ och hjärta kan också stå för ’engagemang’: ”Hon lägger hela sin 
själ och hela sitt hjärta i arbetet”. Själ kan också betyda ’personlighet, sinne’: 
man kan vara själsligt sjuk, sinnessjuk. Ungefär samma metaforiska betydelse 
har alltså hjärta: ”I själ och hjärta är han trots allt en god människa”. Den kon-
kreta betydelsen är helt säkert betydligt äldre än vad SAOB:s första belägg visar 
(jfr germanskt hertan, tyskans Herz och engelskans heart). I sin konkreta bety-
delse är ordet benämning på ”den i stort sett trubbigt konformade, kraftigt ut-
vecklade, ihåliga (två-, tre- l. fyrrummiga) muskel som utgör blodomloppets mo-
toriska centralorgan hos människan o. de högre djuren” (SAOB).  

I Bibeln kan hjärta framstå som en lokal: ”Nu böjer jag knä i mitt hjärta och 
ber dig att visa din mildhet” (Manasses bön 11)3 ; ”…så att Kristus genom tron 
kan bo i era hjärtan med kärlek” (Ef 3:17). Det är alltså där som den kristna tron 
har sin hemvist. Men där bor också det onda: ”Huggormsyngel, hur skulle ni 
kunna säga något gott, ni som är onda? Munnen säger vad hjärtat är fullt av” 
(Matt 12:34). Hjärtat kan också vara aktivt agerande: ”Mitt hjärta jublar över 
Herren, jag kan bära huvudet högt” (1 Sam 2:1) och ”Mer än allt annat – vakta 
ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv” (Ords 4:23); det kan hysa känslor: ”Sedan kan 
du med glatt hjärta gå med kungen till festen” (Est 5:14); det är moraliskt cent-
rum: ”Du prövar mitt hjärta, rannsakar mig om natten, du granskar mig men fin-
ner inget brott. Inget ont kom över mina läppar” (Ps 17:3). Hos den missmodige 
Predikaren kan kvinnans hjärta vara ett fångstverktyg: ”hennes hjärta är ett nät, 
hennes armar är bojor” (Pred 7:27). 

Följande kända Bibelställe kan nog sägas spegla en stor del av hjärtats meta-
foriska betydelsepotential: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta 
och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din 
nästa som dig själv” (Luk 10:27). Själen, kraften och förståndet bor i hjärtat. 
Men framför allt är det ett näste för karaktär och känslor: Hjärtat kan vara rent, 
vaket, uppriktigt, fullt, fegt, milt, ödmjukt, hängivet, öppet, tryggt, lugnt, hög-
modigt, glatt, sorgset, ont, hårt, obotfärdigt, förstockat, tungt och förkrossat. 

Metaforerna – ett redskap och ett tryggt fängelse 
Vi använder metaforer för att vi ska försöka förstå det svårförståeliga. Vi känner 
våra kroppars funktioner, och utifrån den kännedomen försöker vi greppa det 
som är abstrakt och svårgripbart. Vi benämner det okända med hjälp av det som 
vi känner, bokstavligen känner (inte bara känner till alltså), det som vi förnim-
mer med våra sinnesorgan. På så sätt blir vi genom metaforerna fångade i våra 
egna erfarenheter som vi metaforiskt förknippar med kroppsdelar: lukt (näsa), 
smak (tunga), känsel (hud), hörsel (öra) och syn (öga). Skulle dessa fem förnim-
melsers och kroppsdelars signaler vara upplevelsen av själva Livet? Det är kan-

––––––––– 
3 Manasses bön är den minsta av de apokryfiska böckerna. Den består av bara 15 verser. 
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ske här hjärtat och njurarna kommer in i bilden. För vi är ju fortfarande i vår be-
gripliggörande metaforik begränsade till människokroppen. Vinkännare och poe-
ter arbetar med att metaforisk överskrida sinnesfängelset, men dem uppfattar de 
oinvigda ofta som svåra att förstå.  

Om vi hade hittat andra metaforer, hade vi då haft andra livsföreställningar? 
Jag kan inte ens hitta på nya vettiga, centrala metaforer för ”rannsaka njurar” och 
”gömma och begrunda i sitt hjärta”. Så bunden är jag av tidigare generationers 
syn på tillvaron, och tillvaron är som sagt präglad av metaforiken. Men förstås! 
Det kan gå! Allt kan gå! Det gick ju för Sara! Och hon var nitti. 
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Solveig och Elin Wägner-
sällskapet 
 

Marianne Enge Swartz 

Det var på hösten 1989 som jag blev bekant med Solveig. Jag hade flyttat hem 
till Sverige efter att ha bott utomlands några år och Britt Dahlströms bok Svenska 
litterära sällskap hade just kommit ut. Vi var några stycken i Berg som satt och 
funderade och diskuterade litterära sällskap. I boken såg vi att det mest var man-
liga författare som hade ”sällskap”, så vi bestämde oss för att bilda ett för Elin 
Wägner. Vi började se oss om efter personer som kunde passa i styrelsen och jag 
kom att tänka på en kvinna som jag träffat hemma hos goda vänner i Växjö och 
som jobbade på universitetet. Jag trodde att hon hette Solveig. Efter att ha hört 
mig för hos vännerna, fick jag kontakt med Solveig, som visade sig vara intresse-
rad av att vara med och bilda ett litterärt sällskap för att hålla liv i Elin Wägners 
författarskap och tankar om jämställdhet, fred och miljö.  

Solveig har trott att vi ville ha henne med för att hon hade dator – det var inte 
så vanligt på den tiden. Men så var det inte alls. Det var Solveigs personlighet 
och utstrålning som gjorde att jag kom ihåg henne och trodde att hon kunde bli 
en tillgång för sällskapet. Och det blev hon!  

I juni 1990 bildades Elin Wägner-sällskapet i Berg. Jag valdes till ordförande 
och Solveig till sekreterare och så har det varit sedan dess. Fyra år senare utbjöds 
Elin Wägners hus Lilla Björka till försäljning. Vi engagerade oss aktivt för att 
om möjligt köpa huset – samtidigt som vi bävade inför ansvaret det skulle inne-
bära. En insamling startades där intresserade erbjöds att köpa ”andelar”, pengar 
ramlade in och efter hårda förhandlingar lyckades sällskapet köpa Lilla Björka 
kontant. Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka bildades med Charlotte Branting 
som ordförande och Solveig som sekreterare och så har ledarskapet sett ut sedan 
dess. 

Ingen av föreningarna skulle överleva utan Solveig. Hon har total kontroll och 
allt samlat i sin dator – som blivit allt mindre med åren. Som sekreterare är Sol-
veig oöverträffad. Inför alla möten finns dagordningen på plats och protokollet är 
färdigskrivet dagen efter. Hon låter mig hålla i klubban och leda mötet (för det 
mesta) men jag har en känsla av att hon skulle klara båda rollerna lika suveränt 
samtidigt.  

 33



Om man ska nämna någon ”sämre” egenskap är det Solveigs oförmåga att de-
legera, något som har medfört att vi andra blivit bortskämda och skamlöst utnytt-
jar hennes flit, fixargeni, kreativitet och minne. Att Solveig är duktig är ingen 
överdrift – kanske i duktigaste laget ibland för sitt eget bästa. Hon tar gärna hand 
om jobbet själv i stället för att vänta tills någon annan gör det.  

Solveig hade varit huvudredaktör för 35 nummer av Elin Wägner-sällskapets 
medlemsblad Bergsluft innan hon till slut lät sig övertalas att överlämna redak-
törskapet till mig, eftersom hennes arbetsbörda inte minskade trots 65-årsdagen. 
Men eftersom jag bor i Stockholm är det fortfarande hon som har huvudansvaret 
för utskrifterna och ofta även organiserar utskicken till medlemmarna. ”Det går 
fortare om jag gör det själv”, brukade hon säga och lade ut alla högarna av pap-
per på köksbordet och gick runt, runt tills alla drygt 400 kuverten var iplockade.  

”Jag vill inte vara duktig, jag vill vara vacker”, utbrast Solveig en dag då vi 
som vanligt överöst henne med beröm henne för hennes effektivitet. Kanske är 
det så att duktigheten överskuggar skönheten och att vi har så mycket lättare för 
att berömma duktighet än skönhet. Men när jag nyligen hörde Solveig berätta om 
Elin, Stiftelsen och Lilla Björka för en grupp museimänniskor såg jag henne som 
den självklart lysande vackra människa hon är, med fötterna stadigt i golvet och 
blicken riktad rakt mot åhörarna. Klokheten och skönheten lyste omkring henne. 
Men inte sa jag det till henne då. Därför känns det bra att göra det nu! 
 
 

Marianne Enge Swartz är ordförande i Elin Wägner-sällskapet, journalist, författare och 
folkhälsovetare. Arbetar (som pensionär) som konsult och föredragshållare med Elin 
Wägner, Kultur för hälsa och Kvinnornas Botswana på programmet. Redaktör för Folk-
hälsomagasinet (medlemsblad för Svensk förening för folkhälsoarbete). 
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Nya vindar 

Elin Wägner-sällskapet konstruerar ”Elin 
Wägner” i Bergsluft 
 

Helena Forsås-Scott 

Ett personlitterärt sällskap samlas ”i namn av en beundrad och uppskattad per-
son” (Dahlström 1996:11). Men vad betyder egentligen det? I fallet Elin Wäg-
ner-sällskapet, grundat 1990, tycks sällskapets stadgar ge svaret: enligt dessa 
handlar det om ”att hålla Elin Wägners livsverk levande genom att uppmuntra 
studiet av hennes författarskap och lyfta fram hennes idéer och tankar om sam-
verkan mellan kvinnor och män i arbetet för fred och miljö” (www.elinwagner.se). Säll-
skapet har alltså i utgångspunkten preciserat idékomplexet samverkan (som regel 
kallat ”jämställdhet” i Bergsluft, t.ex. nr 4, juli 1991:3), fred och miljö som kär-
nan i ”Elin Wägners” verk, och kring detta nav ska dess aktiviteter röra sig. Är 
det då detta som har skett? Wägner-sällskapet har vid det här laget varit aktivt i 
17 år, och för den som vill söka sig fram till ett svar finns det därmed också ma-
terial att bearbeta. Och i kölvattnet av den första frågan följer flera. Har också 
andra aspekter av ”Elin Wägners” verk aktualiserats, och i så fall vilka? Finns 
det aspekter som har marginaliserats eller inte kommit med alls? Hur förhåller 
sig den ”Elin Wägner” – eller till och med den mångfald av ”Elin Wägner”? – 
som sällskapet har utvecklat till den/de ”Elin Wägner” som fanns innan sällska-
pet kom till? Och kan vi dra några mer långtgående slutsatser utifrån svaren på 
dessa frågor? 

I ett personlitterärt sällskap spelar rimligtvis biografiska fakta om den beund-
rade och uppskattade personen en betydande roll för arbetet. Men jag kommer 
alltså att närma mig de frågor jag har preciserat ur en annan vinkel, genom att 
läsa Elin Wägner-sällskapets ”Elin Wägner” som diskursivt konstruerad. Jag vill 
frilägga de sätt att tala och skriva ”Elin Wägner” i deras samverkan med de prak-
tiker om ”Elin Wägner” som sällskapet har fört fram och gjort gångbara. Det 
finns en uppenbar motsättning här: Foucault, som har bestått mig med de teore-
tiska utgångspunkterna, argumenterar för diskursbegreppets roll när det gäller att 
bryta upp allmänt accepterade enheter, inte minst ”författarskap” (Foucault 
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1969:31–43). Men just med tanke på att detta handlar om ett personlitterärt säll-
skap menar jag att Foucaults begrepp kan skapa en väsentlig kritisk distans, att 
det kan lösa orden och tingen ur deras omfamning med varandra: ”je voudrais 
montrer sur des examples précis”, skriver han i L’archéologie du savoir, ”qu’en 
analysant les discours eux-mêmes, on voit se desserrer l’étreinte apparemment si 
forte des mots et des choses” (op.cit.:66). 

Som ordförande i De litterära sällskapens samarbetsnämnd, DELS, redovisade 
Bure Holmbäck i tidskriften Parnass 1998 en undersökning av de anslutna säll-
skapen som innefattade deras aktiviteter. Holmbäcks jämförelsematerial bekräf-
tade det som väl de flesta medlemmarna i Wägner-sällskapet hade insett för 
länge sen, nämligen att sällskapet var – och är – alldeles ovanligt aktivt (Holm-
bäck 1998a). Wägner-sällskapet, nu med drygt 400 medlemmar, arrangerar varje 
år en Elin Wägner-dag i maj och ett seminarium över en septemberhelg, ger ut 3 
nummer av medlemsbladet Bergsluft plus en småskrift, och delar sedan 1993 ut 
priset ”Årets Väckarklocka” – och då är detta ändå bara ett axplock ur aktivite-
terna. Sällskapet har bland mycket annat också deltagit i bokmässor, satt samman 
en Wägnerutställning och bidragit till en större utställning om nordiska kvinnliga 
författare, puffat för nyutgåvor, och arrangerat Stockholmsvandringar i ”Elin 
Wägners” spår. Sedan 1994 äger och sköter dessutom Stiftelsen Elin Wägners 
Lilla Björka det hus som Wägner på 1920-talet lät bygga i Berg, ca tre mil norr 
om Växjö. På Lilla Björka, ritat av Carl Bergsten och numera kulturminnes-
märkt, arrangerades byggnadsvårdsläger somrarna 1996 och 1997, och sedan 
1998 har utställningar fungerat som extra dragplåster varje sommar. 

Solveig har hela tiden varit intensivt engagerad i detta arbete på ”Elin Wäg-
ner”: hon har varit sekreterare i både sällskapet och stiftelsen sedan de kom till. 
Men det material jag har valt att undersöka har en alldeles speciell anknytning 
till henne. Wägner-sällskapets medlemsblad Bergsluft, uppkallat efter den hyll-
ningsskrift som Elin Wägner fick av vänner och kolleger på sin 50-årsdag, redi-
gerades under de första 12 åren – sammanlagt 36 nummer – av Solveig, och se-
dan dess har hon fortsatt att medverka som en av de flitigaste skribenterna. Re-
daktionen har alltid välkomnat bidrag från medlemmarna, och självfallet kan in-
nehållet i ett nummer i viss mån ses som ett resultat av tillfälligheternas spel. 
Men med sina i skrivande stund 49 nummer och ett sammanlagt omfång på näs-
tan exakt 200 A4-sidor utgör Bergsluft samtidigt en betydande korpus och den 
självklara grundvalen för en undersökning av hur sällskapets diskurser om ”Elin 
Wägner” har formats och förändrats. Bergsluft arbetar med en rad olika genrer, 
främst notiser och blänkare (evenemang, bokprojekt, nya böcker), rapporter (Elin 
Wägner-dagar, höstseminarier, Lilla Björka), artiklar och recensioner. Att jag har 
valt att begränsa mig till Bergsluft innebär å andra sidan att jag inte har gått vida-
re till material som de utförliga rapporterna från höstseminarierna som deltagarna 
har åstadkommit alltsedan starten, eller till de årliga småskrifterna. Denna studie 
gör inte anspråk på att vara mer än en skiss, ett försök att fånga tendenserna se-
dan Smålandsposten 24 januari 1990 kunde rubricera en stor artikel ”Elin Wäg-
ner har fått sällskap”. 

Om vi ska kunna utveckla perspektiv på hur Elin Wägner-sällskapet har kon-
struerat ”Elin Wägner” behöver vi först göra en överblick över diskurserna om 
”Elin Wägner” innan sällskapet kom till. Sedan Wägners död 1949 hade diskur-
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sen framför andra producerats av litteraturhistoriernas författare. Som Anna Wil-
liams har visat är en författares kön avgörande för hur ett författarskap uppfattas 
och tolkas (Williams 1997), och när litteraturhistorikerna konstruerade ”Elin 
Wägner” var det inte bara ”tendensen” (feminismen) i en rad av hennes romaner 
som blev till ett minus: deras tilltagande benägenhet att läsa fiktionsprosan själv-
biografiskt resulterade också i att författarskapet kunde tecknas som alltmer mar-
ginellt. Den franska författaren Christiane Rocheforts påpekande ”A man’s book 
is a book. A woman’s book is a woman’s book” (Rochefort 1981:183) må vara 
tillspetsat, men därmed inte sagt att det är irrelevant. Den ”Elin Wägner” som 
Fredrik Böök hade etablerat i Resa kring svenska parnassen 1926, halvvägs ge-
nom Wägners författarskap, hade sedan i huvudsak upprepats, inte bara av Erik 
Hjalmar Linder i Fyra decennier av nittonhundratalet (1949) och Fem decennier 
av nittonhundratalet (1965) utan också av Conny Svensson i Lönnroths och Del-
blancs Den svenska litteraturen (1989) (Forsås-Scott 1993:67–69). Gången i för-
fattarskapet innebar, i Gunilla Domellöfs sammanfattning av Linders tolkning av 
den allmänt lovordade Åsa-Hanna (1918), att ”Elin Wägner” med den romanen 
hade ”lämnat sin kvinnopolitiska kritik av samhället och dess konventioner” för 
att i stället ägna sig åt ”enskilda själar och deras bekymmer” (Domellöf 
1996:526). Till denna reduktiva konstruktion måste vi lägga effekten av den ton-
vikt på texternas verklighetsbakgrund som var så markant i Holger Ahlenius’ in-
ledningar till de 15 volymerna Valda skrifter (1950–54). Ulla Isakssons och Erik 
Hjalmar Linders tvåbandsbiografi, Elin Wägner 1882–1922 (1977) och Elin 
Wägner 1922–1949 (1980), i nyutgåva i ett band 2003, grundade sig på en stor 
mängd nytt material och konstruerade i och med att den lyfte fram texter och an-
nan meningsproduktion som hade fallit utanför litteraturhistoriernas ramar, och 
då inte minst de ekofeministiska verken, en ny och betydligt mera mångfacette-
rad diskurs om ”Elin Wägner”. Men samtidigt fastslog Isakssons och Linders 
markant självbiografiska läsningar, understrukna av bruket att i texten lägga in 
citat ur de förment självbiografiska romanerna Genomskådad (1937) och Hem-
lighetsfull (1938), att Wägners fiktionsprosa rörde sig inom påfallande snäva 
gränser. 

Det var inte bara beteckningen ”borgerlig realist” som fortsatte att bestämma 
konstruktionen av litteraturhistorikernas ”Elin Wägner” så sent som 1990 utan 
alltså i än högre grad de genusbestämda läsningar som innebar att vissa texter 
kunde utrangeras och de återstående gradvis avpolitiseras. Utgivningen av Wäg-
ners texter alltsedan hennes död hade bekräftat giltigheten i litteraturhistoriker-
nas konstruktion, och fiktionsprosans betryggande gång från politik till religion 
hade ytterligare befästs av Isaksson och Linder. Den feministiska litteraturforsk-
ningen hade när Wägner-sällskapet inledde sin verksamhet knappast hunnit få 
något genomslag för sina alternativa konstruktioner av ”Elin Wägner”. En alter-
nativ diskurs som rimligen nådde förhållandevis flera utgjordes av det Elin Wäg-
ner-rum som hade arrangerats i hembygdsgården i Berg och som innehöll möb-
ler, foton och en samling smycken. 

Så tedde sig situationen, i stora drag, när Elin Wägner-sällskapet kom till. Det 
behöver knappast påpekas att sällskapets beslut att konstruera ”Elin Wägner” i 
termer av jämställdhet, fred och miljö innebar en markant avvikelse från den 
dominerande litteraturhistoriska diskursen. Isakssons och Linders biografi var 
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utan tvivel en av inspirationskällorna, men jag förmodar att 1980-talets miljörö-
relse liksom väl andravågsfeminismen också var betydelsefulla.  

Hur har då sällskapet skrivit ”Elin Wägner” i sitt medlemsblad? Ryggraden i 
sällskapets konstruktion, texten som har samlat dess tre teman, har hela tiden ut-
gjorts av Väckarklocka. Om Väckarklocka handlade höstseminariet 1991 (det all-
ra första hade gällt Fred med jorden), småskrifterna 1995 (nr 6), 1996 (nr 7) och 
2004 (nr 15), och Elin Wägner-dagen 2002. I Bergsluft återgavs artiklar om 
Väckarklocka av Bernt Eklundh (Göteborgs-Posten) och Kerstin Ekman (Da-
gens Nyheter) (nr 3, april 1991:2, respektive nr. 13, aug. 1994:3); citat ur Väck-
arklocka fyllde en spalt i Bergsluft nr. 4 (juli 1991:4); och Katarina Leppänens 
idéhistoriska avhandling med fokus på texten i dess internationella kontexter 
uppmärksammades 2006 (nr 48, april 2006:2–3). Det fanns för övrigt ett sam-
band mellan sällskapets tillkomst och den nyutgåva av Väckarklocka som kom 
på Proprius förlag 1990 (och som nu är slutsåld); sällskapet har just framgångs-
rikt puffat för ännu en nyutgåva, denna gången på Bonniers.  

Men som litteraturvetaren Birgitta Svanberg enligt referatet i Bergsluft påpe-
kade på höstseminariet 1991 ska Väckarklocka inte läsas som en bibel: tvärtom 
är det en text som tål att ifrågasättas, som kräver att nya generationer debatterar 
sig fram till svar på de högaktuella frågor den ställer (nr 5, nov. 1991:3). Vad är 
det då för diskussioner om Väckarklockas frågeställningar som kan avläsas i 
Bergsluft? 

Av hörnstenarna i sällskapets konstruktion jämställdhet, fred och miljö är det 
utan tvekan jämställdhet, enligt en av standarddefinitionerna ”lika rättigheter för 
män och kvinnor”, tillsammans med begrepp som kan placeras in under den ru-
briken, som har ägnats störst uppmärksamhet i Bergsluft. Vid första anblicken 
kan förhållandet mellan Väckarklocka som ryggraden i sällskapets konstruktion 
av ”Elin Wägner” och sällskapets poängterande av jämställdhet som ett centralt 
tema verka omöjligt: kan Väckarklocka med sina krav på ett radikalt annorlunda 
samhälle verkligen samsas med ett av honnörsbegreppen i den officiella samtida 
svenska genuspolitiken? För att förtydliga vad som händer i Bergsluft beträffan-
de huvudelementen jämställdhet, fred och miljö kommer jag här till att börja med 
att utifrån definitionen av jämställdhet granska det begreppet i termer av delbe-
greppen samhälle (kontexten för ”lika rättigheter”) respektive genus (”män och 
kvinnor”).  

Samhället, eller snarare samhällen, har från första början ägnats stor uppmärk-
samhet i Bergsluft. Således presenterade sällskapets ordförande Marianne Enge i 
nr 3 (april 1991:3) sociologen Margareta Lindholms avhandling Talet om det 
kvinnliga. Studier i feministiskt tänkande i Sverige under 1930-talet (1990). 
Bland annat poängterade hon att mycket av detta tänkande fortfarande var högre-
levant: ”Liksom Elin och Alva Myrdal har vi en gemensam vision av en framtid 
där kvinnor utövar ett likvärdigt inflytande på hela samhällsordningen, men vi 
har olika idéer om hur vi ska nå dit.” Enge utvecklade inte begreppen närmare, 
men hon nämnde att ”Elin Wägner” såg ”integreringen av kvinnorna i det manli-
ga systemet som liktydigt med underkastelse och anpassning”. Redan här aktua-
liserades alltså den problematiska ekvationen Väckarklocka – jämställdhet, för 
mellan en konventionellt uppfattad jämställdhet och denna texts vision är av-
ståndet stort. 
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Året efter Margareta Lindholms avhandling kom idéhistorikern Lena Eskils-
sons avhandling Drömmen om kamratsamhället. Kvinnliga medborgarskolan på 
Fogelstad 1925–35, och den recenserades i Bergsluft nr 4 (juli 1991:4). Att 
mycket av medlemsbladets material om alternativa samhällen sedan dess har 
gällt Fogelstad är knappast förvånande: ”Fogelstadsgruppens alternativa sam-
hällsprogram med frågorna om fred och miljö, småskalighet och decentralisering 
högt prioriterade betydde naturligtvis mycket för Elin Wägners utveckling med 
Väckarklocka som logiskt resultat”, menade recensenten av Eskilssons bok. I 
Bergsluft kommer Fogelstad genomgående närmare förverkligandet av ”Elin 
Wägners” ideal än något annat samhällsexperiment. ”Fogelstad – ett tidigt kvinn-
ligt nätverk” var temat för det fjärde höstseminariet, 1993 (nr 11, nov. 1993:1). 
Bergslufts rapportör påpekade, utan att närmare utveckla det radikala i positio-
nen, att man på Fogelstad ”såg det [...] som mycket angeläget att vidga gränserna 
för det politiska livet – att upphäva skillnaderna mellan det privata och det of-
fentliga. Kvinnofrågor som barn, skola, hälsovård och omsorg skulle vara poli-
tiskt likvärdiga med männens politiska frågor: näringsliv, administration, för-
svar”. Att ett sådant samhälle per definition skulle innebära en revolution i för-
hållande till den ”svenska modellen” med dess jämställdhet som sällskapets 
stadgar tycks lägga till grund för sin konstruktion av ”Elin Wägner” sägs inte ut-
tryckligen, men poängen finns där implicit. Med min läsning genomgår delbe-
greppet samhälle alltså en radikalisering i årgångarna av Bergsluft, och därmed 
ter sig efter hand ekvationen Väckarklocka – jämställdhet mindre omöjlig att 
lösa. Visserligen ger Bergslufts referat av höstseminariet 1995, om ”Elin Wägner 
och politiken”, knappast något intryck av att de romantolkningar som hade pre-
senterats hade bidragit till konstruktionen av någon särskilt samhällsradikal ”Elin 
Wägner”, och enligt Solveigs föredrag om ”Elin Wägner” som kommunalpoliti-
ker bestod hennes viktigaste insats ”nog [...] i att hon såg till att kvinnorna i Berg 
kom med i styrelser och nämnder” (nr 17, nov. 1995:1). Men när Stockholm 
1998 var kulturhuvudstad fick ”Elin Wägners” samhällsradikalism, i nära anslut-
ning till Fogelstad, hög profil i och med att hon fördes fram som en av 14 svens-
ka visionärer – den ena av bara två kvinnor – alltsedan Olof Rudbeck och framåt. 
”Orsaken att hon ansetts värdig att vara med”, sammanfattade Per-Olof Swartz i 
Bergsluft, ”var att hon tillsammans med Fogelstadgruppen utformat ett alternativ 
till de traditionella orättvisorna i ett manligt organiserat samhälle utifrån en djupt 
rotad tro att kvinnor hade en speciell social och moralisk förmåga att kunna ska-
pa ett modernt och jämlikt samhälle och sedan kunna styra det” (nr 24, maj 
1998:5). Vad spelade sällskapet för roll för synliggörandet av denna ”Elin Wäg-
ner”? I referatet är det i varje fall ingen tvekan om radikalismen, som måste ha 
avtecknat sig särskilt tydligt när den ”svenska modellens” huvudstad under en 
period stod i centrum i ett statusladdat internationellt sammanhang. Den radika-
lismen underströks igen när Marianne Enge Swartz våren 2004 rapporterade från 
Svenska kvinnors vänsterförbunds 90-årsjubileum där ”Elin Wägner” hade varit 
en av förgrundsfigurerna i en kvinnohistorisk kavalkad, och där Maria-Pia Bo-
ëthius hade pekat på vikten av att vi gör oss av med ”den ’reklamslogan’ som be-
skriver Sverige som världens mest jämställda land” (nr 42, april 2004:2). Boëthi-
us hade lyft fram feminismen som ”världens största frihetsrörelse”, understrukit 
att kvinnorna ”måste ’erövra offentligheten’ eftersom berättelsen om världen hit-
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tills silats genom patriarkatets ögon”, och – med ett grepp som borde ha fört tan-
karna till Tidevarvet, även om Enge Swartz inte uttryckligen drog parallellen – 
efterlyst ”en ’anti-patriarkal’ dagstidning”. Ekvationen skrivs alltså efter hand 
om i Bergsluft, och det blir uppenbart att det samhälle som ska baseras på en 
jämställdhet av det slag som Väckarklocka konstruerar inte har mycket gemen-
samt med den ”svenska modellen”. I Bergsluft nr 40 (aug. 2003:1) profileras 
olikheten explicit med ett citat ur en av Wägners arbetsböcker från 1936: ”Femi-
nismen skulle återställa det rubbade mänskliga jämviktsläget och därmed hindra 
det nya kriget. Feminismen skulle ställa helt nya, stora mål. Kvinnornas verkliga 
inträde i samhället skulle betyda revolution...”.  

Hur förhåller det sig då med delbegreppet genus? Här kan man konstatera att 
Bergsluft, som ofta så framsynt har uppmärksammat ny forskning, under hela 
1990-talet snarast förefaller att ha undvikit att försöka relatera nya forskningsre-
sultat om genus till sin konstruktion av ”Elin Wägner”. Yvonne Hirdmans teorier 
om ett genussystem, byggt på en hierarkisk princip och en särskiljande (Hirdman 
2001), hade lanserats i mitten av 1980-talet och debatterades och applicerades 
under hela 1990-talet, men av detta syntes ingenting i Bergsluft. Begreppet 
”kvinnorna”, freden och miljön kopplades samman utan problematisering (t.ex. 
nr 2, nov. 1990:1). På Elin Wägner-dagen 1991 talade Elisabet Hermodsson om 
”Elin Wägner” i termer av Bachofen och ett förhistoriskt matriarkat och framhöll 
vikten av ”nya tankar och teorier som utmanar manssamhället genom att ta de 
kvinnliga sidorna hos människan på allvar” (nr 4, juli 1991:1). ”Manligt” och 
”kvinnligt” framstod som medfödda egenskaper, och en generalisering som ”manssam-
hället” granskades uppenbarligen inte närmare. Vid höstseminariet 1994, som 
ägnades åt Tusen år i Småland, talade Eva Moberg om spår av matriarkala sam-
hällen vid Medelhavet; Moberg mottog vid samma tillfälle priset Årets Väckar-
klocka för sitt ”mångåriga engagemang i freds- och jämställdhetsarbetet” (nr 14, 
nov. 1994:2). Matriarkatsföreställningar kunde alltså oproblematiskt kopplas 
samman med ”jämställdhetsarbete”. Ännu i slutet av 1990-talet fortsätter före-
ställningen om ”kvinnornas glömda historia”, det vill säga om ett – eller flera – 
forntida, på biologiska skillnader grundade matriarkat, att spela en central roll för 
Bergslufts konstruktion av genus i kontexten ”Elin Wägner” (nr 26, dec. 1998:2). 
Det var så vitt jag har kunnat finna först Katarina Leppänen som våren 2000, i ett 
referat av ett konferensföredrag, började problematisera frågeställningarna, dels 
genom att ta fasta på hur ”Elin Wägner [...] i Väckarklocka arbetar med matriar-
katsteorier för att bygga en bas för sin tids kvinnopolitik”, dels genom att lyfta 
fram ”Wägners sätt att finna roten till matriarkatets fördelar i inlärda erfarenhe-
ter snarare än i kvinnans biologi” (nr 30, maj 2000:2; mina kursiveringar). Här 
slog aktuell genusforskning tydligt igenom. Och hösthelgen 2003 handlade inte 
bara om ”Elin Wägner och feminismen”: Årets Väckarklocka överlämnades till 
landets ledande genusforskare, Yvonne Hirdman. Här är emellertid Bergsluft, 
som tidigare utan undantag antingen har citerat eller sammanfattat prismotiver-
ingarna eller åtminstone förmedlat något visdomsord från pristagaren, påfallande 
förtegen. Jag har därför varit tvungen att gå till den separata rapporten från semi-
nariet, och av den framgår, i Solveigs referat, att Yvonne Hirdman själv hade 
problem med att se sambandet: ”Frankt deklarerade hon redan under de första 
minuterna av sitt anförande att hon blivit mycket förvånad över att just hon hade 
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utsetts till Årets Väckarklocka, hon som så ofta hade protesterat mot Elin Wäg-
ners särartstänkande.” Men hon hade bestämt sig för att inte tacka nej till priset: 
”Hon hade polemiserat mot viktiga delar av Elin Wägners feminism men samti-
digt hyllat henne som en av 1900-talets få riktiga feminister, eftersom hon aldrig 
accepterat den manliga normen eller den värld som formats av denna norm” (se 
Rapport 2003, www.elinwagner.se ). 

Det till synes oskyldiga begreppet jämställdhet i Wägner-sällskapets stadgar 
har alltså efter hand problematiserats i termer av en samhällsrevolution. Men 
sambandet mellan en sådan revolution och ett genusbegrepp som bygger på soci-
al konstruktion och som, om vi använder oss av Hirdmans analys, har hierarkise-
ring och särskiljande som centrala principer, har ännu knappast utforskats vidare 
och kan alltså inte sägas ingå i Bergslufts diskurs om ”Elin Wägner”.  

Hur förhåller det sig då med stadgarnas återstående hörnstenar, fred respektive 
miljö? Här kommer Bergsluft inte med några iögonenfallande omkonstruktioner. 
Vad gäller begreppet fred är det värt att notera att sällskapet gjorde ett par försök 
att aktualisera fredsbudskapet, ett upprop mot våldet i TV-kanalerna i samband 
med årsmötet 1995, och ett uttalande mot trampminor som årsmötet 1996 sände 
till försvarsministern, Thage G. Peterson, men att dessa inte har fått några efter-
följare. Till medlemsbladets konstruktion för övrigt hör till exempel Marianne 
Enges profilering av Från Seine, Rhen och Ruhr (1923), som hon i samband med 
det första Irak-kriget använde som utgångspunkt för diskussioner om krig och 
fred i gymnasieklasser (nr 4, juli 1991:3). På Elin Wägner-dagen 1996 talade 
Bibi Andersson om sitt kulturarbete för fred i Bosnien, och samma år var ”Elin 
Wägner och fredstanken” tema för höstseminariet. Historikern Irene Anderssons 
avhandling Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914–1940 (2001), 
där ”Elin Wägner” har en framskjuten roll, uppmärksammades i en recension (nr 
35, dec. 2001:2–3). 

Fred har också aktualiserats i andra sammanhang, och alltså inte bara i anslut-
ning till ”kvinnorna” utan också i anslutning till den tredje hörnstenen, miljö. 
Men miljö har framför allt konstruerats i relation till moderna ekologiska tanke-
gångar, och här har författaren Stefan Edman fungerat som en väsentlig idéför-
medlare. På Elin Wägner-dagen 1997 höll han föredrag under rubriken ”Sverige 
på väg mot ekologisk hållbarhet?”, och samma år mottog han Årets Väckar-
klocka ”för att han under många år arbetat med att föra ut Elin Wägners tankar 
och idéer om ett samhälle i balans med naturen” (nr 23, dec. 1997:1). Författaren 
Kerstin Stjärnes engagemang har presenterats som mera explicit ekofeministiskt 
(nr 47, dec. 2005:2): Stjärne talade på Elin Wägner-dagen 2006 och mottog då 
också Årets Väckarklocka. Vidare har Karin Sahlströms ”miljörutor” alltsedan 
1992 bidragit till medlemmarnas ekologiska fostran. Å andra sidan är det uppen-
bart att begreppet miljö i Bergsluft inte har fogats in i något slags romantiserat 
hembygdssammanhang. Kanske är ett av skälen Flory Gates insats som saklig 
förvaltare av arvet från Fred med jorden och Väckarklocka under sällskapets för-
sta år. Ett annat är förmodligen det relativt tidiga förvärvet av Lilla Björka, som 
har resulterat i såväl en fast punkt som konkreta frågor och problem.  

I och med att Wägner-sällskapet har arrangerat höstseminarier inte bara kring 
teman utan också kring genrer – romanen 1992, biografin 1997, journalistik 1999 
– har diskursen om ”Elin Wägner” på fruktbara sätt kunnat relateras till större 
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sammanhang. Ett annat positivt tecken är att diskursen på senare år också har 
kommit att inbegripa kritiska röster. När Ulrika Knutson talade på Elin Wägner-
dagen 2003 ”vågade [hon] utmana Elin-vännerna med att tala om, och motivera, 
varför hon inte tyckte om Elin Wägner!” (nr 40, aug. 2003:1). Och på Wägner-
dagen 2004, som med anledning av 60-årsminnet av Wägners inval i Svenska 
Akademien firades i Börssalen i Stockholm, kritiserade Birgitta Holm ”Elin 
Wägner” för att inte ha upptäckt ”fler drag av själsfrändskap” mellan sig själv 
och Fredrika Bremer, medan Claudia Lindén ansåg att ”Elin Wägner” hade redu-
cerat Ellen Key och inte urskilt hennes verkliga potential (nr 43, aug. 2004:1–2).  

Finns det då aspekter av Bergslufts ”Elin Wägner” utöver dem som räknas 
upp i sällskapets stadgar? Ja, det gör det, och den viktigaste, ofta direkt relaterad 
till de tre hörnstenarna, är det historiska materialet. För att bara ta några exempel 
medverkade Wägners goda vän Flory Gate (död 1998) vid det första höstsemina-
riet (nr 2, nov. 1990:2); en beskrivning av Wägners brorsdotter Ria Wägner (död 
1999) av interiörerna på Lilla Björka citerades i nr 16 (aug. 1995:3); och Brita 
Åkerman (död 2006), som hade unika insikter i Väckarklockas tillkomst, skrev 
om den och andra feministiska texter i Bergsluft nr 41 (dec. 2003:2–3). I Bergs-
luft nr 18 (april 1996:3) berättade Flory Gate om när Gabriela Mistral fick No-
belpriset i litteratur 1945 och om besöket på Mårbacka efteråt; i nr 23 (dec. 
1997:3) presenterades en nyupptäckt brevsamling; i nr 27 (april 1999:3) fanns en 
artikel om en samling foton och lektionsprotokoll från Fogelstad som hade över-
lämnats till sällskapet; och i nr 33 (april 2001:3) skildrades hur Wägner en juli-
dag 1945, i samband med arbetet på Vinden vände bladen (1947), blev inlåst på 
Stifts- och Landsbiblioteket i Växjö. I Bergsluft nr 45–47 (2005) utvecklades en 
följetong om Wägner och funkishuset Marmorn på Lundagatan i Stockholm, där 
det visade sig att hon hade ägt inte bara en utan två lägenheter och varit bosatt 
under en period i början av 1930-talet. Information om Wägner i Marmorn sak-
nas i Isakssons och Linders biografi. Bergslufts material om Lilla Björka har 
också ofta haft historisk karaktär, och materialet i den kategorin ökade påtagligt i 
och med förvärvet av Lilla Björka 1994.  

Det är inte heller svårt att peka på aspekter av Wägners arbete som – ännu? – 
inte har kommit med i Bergslufts diskurs om ”Elin Wägner”. Genren film är kan-
ske den mest iögonenfallande, följd av drama, och då i synnerhet drama för ra-
dio. Och hur är det med de större perspektiven, kontextualiseringarna, och då 
inte minst av de teoretiska aspekterna på de sammanhang, sociala, politiska och 
textkritiska, som Wägners verk kan knytas till? Men att organisera aktiviteter i 
ett personlitterärt sällskap är givetvis en ständig balansgång för att på en gång 
behålla de medlemmar som finns och locka nya intresserade, för att bjuda på nya 
texter och forskningsresultat och samtidigt se till att programmet för exempelvis 
ett höstseminarium blir både attraktivt och tillgängligt. Finns det här gränser för 
de om- och nykonstruktioner som ryms inom ramarna för ett personlitterärt säll-
skaps aktiviteter? 

För att sammanfatta Bergslufts diskursiva gestaltning av ”Elin Wägner”, i ut-
gångspunkten baserad på stadgarnas hörnstenar jämställdhet, fred och miljö, har 
alltså begreppet jämställdhet radikaliserats i riktning mot en samhällsrevolution, 
det vill säga allt oftare och tydligare – och då inte minst med utgångspunkt i 
Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad – har det framgått att varken den 
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”svenska modellen” under Wägners livstid eller det nuvarande svenska välfärds-
samhället är förenliga med jämställdhet. Samtidigt har också delbegreppet genus 
problematiserats, men denna process har gått långsammare, och sambandet mel-
lan en radikalare samhällsbeskrivning och en mera avancerad genusbeskrivning 
har inte utforskats närmare. Hörnstenen fred har utformats både i historiska ter-
mer och i samtida kontexter, och inte oväntat har de samtida kontexterna visat 
sig vara ännu viktigare beträffande den tredje hörnstenen, miljö. Bergslufts rela-
tivt omfattande historiska material representerar en aspekt utöver hörnstenarna i 
sällskapets stadgar. 

Sammantaget utgör detta en ny och dynamisk diskurs, eller kanske – i ett lite 
längre tidsperspektiv – nya diskurser, markant olik/a den litteraturhistoriernas 
”Elin Wägner” som spelade en så dominerande roll när Elin Wägner-sällskapet 
grundades 1990, och frigjord/a också från den i många avseenden annorlunda 
men alltjämt starkt litteraturhistoriskt förankrade diskurs som hade konstruerats i 
Isakssons och Linders biografi. Sällskapet kan med andra ord sägas ha bidragit 
till en tydlig maktförskjutning – och den är desto viktigare med tanke på att 
Anna Williams har kunnat visa att det fanns ett direkt samband mellan margina-
liseringen av kvinnorna i den svenska litteraturhistorien under de perioder från 
1880-talet och framåt som hon har undersökt och uppfattningen av kvinnorna 
som ett hot mot den patriarkala dominansen (Williams 1997:192). I tillägg till de 
nykonstruktioner och maktförändringar som feministisk/genusfokuserad littera-
turforskning har bidragit med under de senaste decennierna, har alltså Wägner-
sällskapets Bergsluft stått för en ny diskurs eller kanske rentav nya diskurser, ett 
fenomen som får desto större tyngd om vi med Bure Holmbäck betecknar de lit-
terära sällskapen som ”en kulturell folkrörelse” (Holmbäck 1998b:30). Men som 
Foucault har påpekat kan vi inte analysera diskurser utan att fråga oss både vem 
det är som talar och vad för slags institutionell kontext den talande har (Foucault 
1969:68–71). Naturligtvis är det i detta avseende stora skillnader mellan littera-
turhistoriska verk, skrivna av litteraturvetare och med självklar hemhörighet på 
bibliotekens referenshyllor, i undervisning och i forskning, och en bunt med-
lemsblad hopskrivna av medlemmarna i ett litterärt sällskap. Å andra sidan för-
medlar Bergsluft, som jag har påpekat, en ständig dialog med aktuell forskning. 
Det är möjligt att personlitterära sällskap i det långa loppet kan bidra till att 
rucka på de litteraturhistoriska diskurserna, och den möjligheten bör ha förstärkts 
i och med den väldiga ökningen av antalet personlitterära sällskap under 1980- 
och 1990-talet. Men här är perspektiven ännu för korta och materialet alldeles för 
tunt. 

Bure Holmbäck kom i sin undersökning fram till att de personlitterära sällska-
pens viktigaste uppgifter är (1) textutgivning, (2) social samvaro i olika former, 
och (3) ansvar för lokaler knutna till respektive författare (Holmbäck 1998a). 
Med fokus på just Elin Wägner-sällskapets verksamhet skulle den listan kunna 
modifieras en smula. Det är uppenbart att Wägner-sällskapet till allt annat också 
fungerar som kunskapsbank. Och då syftar jag inte bara på vikten av det histo-
riska materialet i Bergsluft. För att ta ett exempel ur högen engagerades sällska-
pet när kommunen i slutet av 1990-talet skulle lägga citat från sina mest berömda 
författare i Storgatan i Växjö (nr 32, dec. 2000:4) – där alltså Wägner-ord i rost-
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fritt nu kan begrundas tillsammans med citat från Pär Lagerkvist och Vilhelm 
Moberg. Bergsluft är den konkreta manifestationen av den kunskapsbanken.  

Som jag har försökt visa är alltså Bergslufts spalter ständigt öppna för nytän-
kande och förändring. Dynamiken kunde knappast ha formulerats tydligare än i 
Solveigs entusiastiska sammanfattning av Wägner-dagen 2004, där hänvisningen 
till inramningens kulturella status fick bidra till att understryka det djärva i pro-
jektet: 

Ja, det var alltså både stark kärlek till och debattlysten opposition mot dagens hu-
vudperson som förmedlades i Börshusets högtidliga miljö från samtida och nutida 
beundrare av Elin Wägner och hennes verk – precis som det anstår en författare 
med verklig betydelse för samtid och eftervärld. (nr 43, aug. 2004:2) 

Vad som nu händer med ”Elin Wägner” i Bergsluft blir inte bara spännande att 
lja: det är ett viktigt arbete som detta medlemsblad är inbegripet i. fö  
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Kvinnlig konkurrens och 
manligt skvaller 

Om genus i utvecklingssamtal mellan chefer 
och medarbetare 

Maria Lindgren  

När jag arbetade med min studie om utvecklingssamtal mellan chefer och me-
darbetare (Lindgren 2001) iakttog jag en del fenomen som jag inte redovisade i 
avhandlingen men som jag ofta kommer tillbaka till i tankarna. Det visade sig 
nämligen att samtalsdeltagarna inte uppvisade det könsrollsmönster som jag för-
väntade mig. De iakttagelser som förvånade mig handlade om att varken kvin-
norna eller männen agerade som forskningen brukar beskriva dem. 

I både svensk och internationell forskning beskrivs kvinnor och män ha olika 
samtalsstilar som följer av könsrollerna (en översiktlig beskrivning finns i 
Adelswärd 1999). Kvinnornas stil beskrivs som dialogisk och stödjande, och 
männens stil beskrivs som monologisk och konkurrerande. Kvinnor förväntas 
organisera sina samtal som syjuntor och män som sammanträden, och skvallret 
finns främst i samtal mellan kvinnor. I den här artikeln ska jag granska några av 
dessa påståenden om mäns och kvinnors tal och pröva om de är giltiga i mitt ma-
terial om utvecklingssamtal. 

Material 
Utvecklingssamtal, som också kan kallas medarbetarsamtal, målsamtal, plane-
ringssamtal eller kanske något annat, är en mycket speciell typ av samtal efter-
som de kan beskrivas som både formella möten och förtroliga samtal; oftast bör-
jar och slutar de formellt men har långa informella sekvenser däremellan. I min 
studie av utvecklingssamtalen närgranskar jag fyra sådana utvecklingssamtal från 
olika branscher och på olika nivåer i organisationerna.  

För att hålla ordning på samtalen kallar jag dem A-, B-, C- och D-samtalet. I 
transkriptionerna är alla namn fingerade och börjar på samma bokstav som sam-
talet är benämnt med. Samtalsdeltagarna har dubbelnamn med förleder som bör-
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jar på samtalets bokstav. Chefernas efterleder börjar på Ch, och medarbetarnas 
efterleder börjar på M. I A-samtalet samtalar en distriktschef med en underskö-
terska inom äldreomsorgen: Ann-Charlott och Anna-Maria. I B-samtalet samta-
lar en divisionschef med en avdelningschef i ett producerande företag: Bo-
Charles och Bengt-Mikael. I C-samtalet samtalar en rektor med en gymnasielära-
re: Carl-Christian och Cissi-Maria. Och i D-samtalet samtalar samme rektor som 
i C-samtalet (men nu med en ny förled i namnet) med sin biträdande rektor: Dan-
Christian och Dag-Martin. Totalt deltar tre kvinnor och fyra män i samtalen.  

Dialogisk eller monologisk stil 
Forskningen visar alltså att kvinnor och män har olika samtalsstilar. Den kvinn-
liga samtalsstilen framställs ofta som dialogisk med täta talarbyten medan den 
manliga samtalsstilen framställs som mer monologisk (Tannen 1990, Norden-
stam 1990). Man kan alltså förvänta sig att kvinnorna har kortare samtalsturer 
och att männen har längre inlägg i samtalen. För att se om detta stämmer har jag 
jämfört den genomsnittliga längden på samtalsturerna. 

Av tabellen framgår att A-samtalet, som består av två kvinnliga deltagare, och 
B-samtalet, som består av två manliga deltagare, har de kortaste samtalsturerna 
och därför kan beskrivas som de mest dialogiska i materialet. Längst samtalstu-
rer finns i C-samtalet där båda könen finns representerade, men här är det den 
kvinnliga medarbetaren som står för de längsta turerna.  
 

Tabell Genomsnittligt antal ord per samtalstur 

Samtalen i studien Antal ord Antal turer Antal ord per samtalstur 

A-samtalet 8 275 281 29,45 

B-samtalet 12 538 432 29,02 

C-samtalet 13 242 302 43,85 

D-samtalet 11 334 304 37,28 

 

Tabellen visar också att samtalsturerna är långa i utvecklingssamtalen. Monolo-
giska drag finns i alla samtalen och hos alla samtalsdeltagarna. Dessa väljer jag 
att inte visa här. Däremot ska jag visa några exempel på dialogiska drag som 
också finns i alla samtalen. I det första exemplet talar Ann-Charlotte och Anna-
Maria om Anna-Marias schema. 
 

Ex. 1 Anna-Maria men då är nog bättre du plockar bort den 

 Ann-Charlotte å då är det väl frågan om ja ska flytta den också? 

 Anna-Maria hm 

 Ann-Charlotte men ja får ju se hur de/ 
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 Anna-Maria för (paus) de är himla skönt å va ledig 

 Ann-Charlotte ja men frågan är 

 Anna-Maria innan men alltså vänta nu den här 

 Ann-Charlotte där skulle man eventuellt kanske kunna ta  

istället? 

 Anna-Maria ja fast de ja jobbar inte så mycke  

de är bättre du plockar den där ja jobba så himla 

mycke typ dom här veckorna 

 

Och i det andra exemplet talar Dan-Christian och Dag-Martin om ett nytt förslag 
till individuellt program för eleverna på gymnasieskolan. 
 

Ex. 2 Dan-Christian där finns ju ett förslag 

 Dag-Martin de har man ju 

 Dan-Christian så så hade man där i D-stad också i da va 

 Dag-Martin ja 

 Dan-Christian de är samma dilemma överallt 

 Dag-Martin jo visst de är inget unikt för oss långt därifrån 

 

Båda exemplen uppvisar dialogiska drag med korta turer. I båda är det också 
cheferna som tar initiativet genom att antingen ställa frågor som Ann-Charlotte 
gör eller försöka få kommentarer på påståenden såsom Dan-Christian.  

Mitt material med utvecklingssamtal stödjer alltså inte hypotesen om att män 
skulle vara mer monologiska och kvinnor mer dialogiska. I stället skiftar alla 
samtalsdeltagare, oavsett kön, mellan att vara mer eller mindre monologiska och 
dialogiska. 

Konkurrens eller stöd 
Nordenstam (1987) har undersökt kvinnlig och manlig samtalsstil i vardagliga 
samtal och arbetat efter den gängse hypotesen att kvinnor backar upp varandra 
mer än män. Hon fann att ”det förefaller som om kvinnorna har flera och mera 
varierade stödsignaler, när de talar med varandra och att särskilt emotionaliteten 
är starkare” (s. 59).  

Jag har undersökt lyssnaraktiviteterna mm, hm, ja, nä o.s.v. i utvecklingssam-
talen. Dessa brukar kallas uppbackningar och ”tjänar till att ge den andre talaren 
återkoppling utan att begära ordet av denne” (Linell & Gustavsson 1987, s. 62). I 
en tidigare genomgång har jag funnit att uppbackningarna används för att reglera 
samtalens turtagning, tempo och innehåll och att de inte behöver vara stödjande 
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(Lindgren 1999). I likhet med Anward (1983) visar jag att lyssnaraktiviteterna 
kan vara en markering om att lyssnaren vill komma in i samtalet. Jag kallar den-
na typ för konkurrerande. Men jag visar också att de kan användas för att visa att 
lyssnaren har förstått och inte vill att talaren ska uppehålla sig för länge vid väl-
kända saker. Dessa kallar jag för påskyndande. Den stödjande uppbackningen 
ges när samtalsturen skulle kunna avslutas och innebär att lyssnaren låter talaren 
behålla turen. Om uppbackningen i stället kommer mitt inne i en tur är det an-
tingen fråga om påskyndande eller konkurrerande lyssnaraktiviteter. De båda 
sistnämnda sätten att ge uppbackningar är således inte stödjande. I den här analy-
sen har jag därför skilt mellan de olika sätten att ge återkoppling. 

Genomgången av utvecklingssamtalen visar att de flesta av uppbackningarna 
(66 %, 1 045 stycken) är just stödjande och ges i ungefär samma utsträckning av 
kvinnor som av män. Det är alltså inte så att kvinnorna ger mer sådant samtals-
stöd. Uppbackningar som skyndar på samtalet är också ganska vanliga i utveck-
lingssamtalen (30 %, 467 stycken), och även dessa används i ungefär samma ut-
sträckning av båda könen. Däremot är den ovanligaste uppbackningstypen i ut-
vecklingssamtalen (4 %, 67 stycken), nämligen den som markerar konkurrens 
om turen, mycket vanligare hos kvinnorna än hos männen – de fem männen an-
vänder den totalt 6 gånger, och de tre kvinnorna använder den 61 gånger.  

Den forskning som säger att kvinnor är mer stödjande och män mer konkurre-
rande har alltså inget stöd i mitt material. I stället är både kvinnor och män stöd-
jande. Både kvinnor och män markerar också när samtalspartnern blir långran-
dig. Däremot uppvisar kvinnorna mer konkurrens om samtalsturen – tvärtemot 
hur de brukar beskrivas. 

Sammanträde eller syjunta 
Forskningen säger att kvinnor behandlar flera olika ämnen samtidigt medan män 
håller sig till ett ämne i taget och att övergången mellan de olika ämnena marke-
ras mer tydligt än hos kvinnorna (Norrby 1996 och Einarsson 2004). Kvinnornas 
möten beskrivs som syjuntor och männens som sammanträden (Hagman & Jo-
hansson 1991, s. 40). Jag förväntade mig därför att de utvecklingssamtal som 
hade kvinnliga deltagare skulle vara syjunteaktiga ”där samtalet tillåts flyta fram 
efter deltagarnas spontana önskemål” (a.a. s. 41). Utvecklingssamtalen med man-
liga deltagare förväntade jag mig i stället vara mer sammanträdeslika ”med ord-
förande och regler för hur samtalet ska föras” (a.a. s. 41). 

Min genomgång av utvecklingssamtalen visar ett annat mönster. Alla samta-
len är nämligen sammanträdeslika med en chef med en tydlig ordföranderoll, 
oavsett om det är en man eller en kvinna. Chefsrollen är alltså viktigare än köns-
rollen för hur man agerar i utvecklingssamtalet. Detta resultat stämmer med Ca-
meron (1992) som menar att det inte är könstillhörigheten som avgör språkbruket 
utan statushierarkierna, att vi samtalar olika beroende på vilken status den perso-
nen har som vi samtalar med – och detta gäller både kvinnor och män. 

D-samtalet med två manliga deltagare påminner mest om ett sammanträde 
som följer en tydlig dagordning. I detta diskuteras alla samtalsämnen färdigt in-
nan nästa påbörjas. B-samtalet består emellertid också av två manliga deltagare, 
men detta samtal är det mest syjuntelika samtalet i min undersökning; av sam-
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talsämnena diskuteras ett vid fyra tillfällen, två vid tre tillfällen och ett vid två 
tillfällen. Även C-samtalet med en manlig chef och en kvinnlig medarbetare har 
syjuntedrag eftersom den manlige chefen kommer in på nya samtalsämnen fyra 
gånger innan den föregående punkten klaras av. A-samtalet med två kvinnliga 
medarbetare följer i stort sett en dagordning; efter att de har behandlat det sista 
ärendet återkommer de dock till två punkter.  

De resultat som tidigare forskning fastslagit om hur kvinnor och män organi-
serar sina samtal verifieras alltså inte i min studie. Visserligen var ett av samta-
len med manliga deltagare mest sammanträdeslikt, men även samtalet med de två 
kvinnliga deltagarna var sammanträdeslikt. Mest syjuntelikt var i stället det and-
ra samtalet med två manliga deltagare. Det verkar alltså som om könet inte spelar 
särskilt stor roll – om någon – i hur de utvecklingssamtal som jag har studerat 
disponeras. 

Skvaller eller nödvändig information 
I likhet med flera andra forskare visar Nordenstam (1998) att kvinnor skvallrar 
mer än män och att kvinnors skvaller till stor del handlar om personer och rela-
tioner medan männens skvaller handlar om saker och händelser. Jag förväntade 
mig inte så mycket skvaller i utvecklingssamtalen eftersom dessa enligt hand-
böckerna ska handla om de medverkande deltagarna samt deras arbetsvillkor och 
den verksamhet de ingår i (se t.ex. Jäghult 1988 och Jönsson 1995) och inte om 
”löst prat [---] om icke närvarande person(er)s privata angelägenheter” (NE:s 
ordbok 2000).  

I min analys fann jag en del som hänför sig till skvaller enligt definitionen i 
ordboken, men jag fann det inte i utvecklingssamtalen med de kvinnliga delta-
garna, varken i A-samtalet med kvinnlig chef och kvinnlig medarbetare eller i C-
samtalet med manlig chef och kvinnlig medarbetare. Däremot fann jag en hel del 
i B-samtalet, där båda deltagarna var män. I exemplet nedan berättar chefen, Bo-
Charles, för sin intresserade medarbetare, Bengt-Mikael, om en annan medarbe-
tare som ska börja på ett annat företag. 
 

Ex. 3 Bo-Charles å då är de så att Birgitta Bringselius slutar (paus) 

å snabbt hon (kort paus) halva april nånting så är 

hon borta 

Bengt-Mikael jasså 

Bo-Charles hm 

Bengt-Mikael i från företaget? 

Bo-Charles hm 

Bengt-Mikael vadan detta? 

Bo-Charles ja (paus) hon (skrattar) blev erbjuden nåt spän-

nande å roligt jobb då va  
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(kort paus) inom koncernen i å för sej 

Bengt-Mikael ja ha? 

Bo-Charles nämligen på B&C (paus) 

  å B&C finns ju i samma hus 

Bengt-Mikael hm 

Bo-Charles som huvudkontoret (paus) 

å ja upptäckte i går kväll när jag läste ett papper 

va 

ja tänkte på hur B&C har hört talas om henne då 

va (paus)  

äh för som hon beskrev de för mej skulle hon 

jobba me (kort paus) lite produktutveckling pro-

dukter å en del kvaliteer då va å en hel del ute på 

marknaden  

å då tyckte hon liksom den kombinationen då ä 

va hon behöver va 

Bengt-Mikael relativt ny civilingenjör å så (paus) 

Bo-Charles å tänkte ja 

hur har dom har de redan spritt sej så att säga 

kring henne 

  men sen fick ja se på ett papper i går kväll 

att (kort paus) hon kom in som trainee på B-

tryck 

Bengt-Mikael ja just de 

Bo-Charles å (kort paus) är en så kallad adept då va 

  å då har hon en mentor (kort paus) en pappa 

Bengt-Mikael ja 

Bo-Charles å de är Birger Bengtsson, som är VD på B&C 

Bengt-Mikael ja ha 

Bo-Charles så de är inte så jävla konstigt 

Bengt-Mikael nä nä okej 

Bo-Charles nä (kort paus) så ha de gått till va 
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I mitt material finns skvallret framför allt i ett utvecklingssamtal med manliga 
deltagare, och där skvallras det, såsom det görs i exemplet ovan, både på kvinn-
ligt sätt om personer och relationer och på manligt sätt om saker och händelser. 

Slutsats 
Forskningen visar att kvinnor och män har olika samtalsstilar, och kön eller ge-
nus betraktas som en avgörande faktor i samtal. Mitt material visar emellertid att 
generaliseringen är alltför stark, och att det är flera faktorer som konstituerar 
samtalsstilarna. I likhet med Einarsson (2005) menar jag att genus bara är en 
aspekt av flera i språkbruket. Einarsson beskriver en hel lektfamilj bestående av 
geolekt, sociolekt, sexolekt, etnolekt och kronolekt som tillsammans bildar en 
individs unika idiolekt. Jag menar att det finns ännu fler variabler och att flera av 
dessa hör hemma i studier som fokuserar språkbruket i en relation, där samtals-
deltagarna påverkar varandras språkbruk. Viktiga variabler i sådana relationer är 
de som kan räknas till situationskontexten och som bl.a. handlar om vilket syfte 
man har med samtalet, hur väl man känner varandra och vilken position man har 
i statushierarkin.  

När jag jämför de kvinnliga och de manliga deltagarnas agerande i utvecklingssam-
talen framträder ingen stereotyp bild för kvinnor respektive män. I stället visar jämfö-
relsen att kvinnorna ibland agerar på ett sätt som betraktas som manligt och att 
männen ibland agerar på ett sätt som betraktas som kvinnligt. Kvinnorna konkur-
rerar mer om samtalsturerna än männen, och skvallret finns i ett samtal mellan 
män. I utvecklingssamtalen ser jag alltså inte ett särskilt mönster för kvinnor och 
ett annat för män. Däremot ser jag olika mönster för chefer och medarbetare (se 
vidare i Lindgren 2001). 
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Med Hamlet i bakfickan 

Bengt Linnér 

I fokus för den här artikeln står en grupp gymnasieelevers läsning av Shakespea-
res drama Hamlet. Detta klassiska blankversskådespel lästes våren 2005 då ele-
verna gick i andra årskursen. Jag tänkte i fortsättningen diskutera några elevers 
reception av dramat. Eller hellre: några sidor av deras sätt att läsa och förstå sin 
Hamlet. Vilka tankar och tolkningar utlöser texten hos eleverna? Vad sker i läs-
ningen? Hur diskuteras dramat? Vilket utbyte, vilken transaktion, för att tala med 
litteraturpedagogen Louise Rosenblatt (2002), mellan textens och elevens erfa-
renheter konstrueras i mötet? Hur går det då textens värld interagerar med ele-
vernas världar? Möts de? Samspelar de? Och i så fall på vems villkor?  

Det ska sägas att Hamletläsningen ryms inom ett tematiskt arbete som genom-
förs i en samhällsvetenskaplig klass med tre ämnen engagerade: svenska, psyko-
logi och engelska. Dramat diskuteras på svensklektionerna och får sin historiska 
och sociala bakgrund på engelsklektionerna. Psykologin introducerar Freuds teo-
rier som i en stor avslutande skrivuppgift ska tillämpas på dramat. Det är en svår 
uppgift. Om det är eleverna eniga.  

Några röster om Hamlet 
De elever som i fortsättningen uppträder är anonymiserade och deras repliker är 
hämtade från ett intervjumaterial som omfattar både gruppsamtal och enskilda 
intervjuer, som en kollega och jag gjorde i samband med forskningsprojektet 
Gymnasieelevers meningsskapande i de många kulturernas skola. Projektet har 
på olika sätt dokumenterat elevernas arbete under tre år i gymnasiet.  

Alltså, jag tyckte inte det var tråkigt att läsa Hamlet, men jag tycker att det ska bli 
svårt att skriva. Vi har inte lärt oss så mycket om Freud. (Int. GrA 15 febr 05, s. 3) 

Det är Irena, som i en gruppintervju svarar på en fråga om hur eleverna reagerat 
på lärarnas sätt att styra projektarbetet. Hamlet bereder inte Irena några svårighe-
ter, men framför sig har hon en obehaglig och mycket besvärlig uppgift. Hon ska 
tolka dramat och personen Hamlet utifrån freudianska teorier, och det är ett allt 
mer överskuggande bekymmer för Irena och för många andra i klassen. Det är ett 
reellt problem ska det visa sig. De båda texterna, en höglitterär klassisk 1600-
talstext och en svårforcerad psykoanalytikers teorier om människans medvetan-
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de, handlingar och drömmar, bjuder motstånd. Uppgiften var att i freudiansk be-
lysning diskutera varför Hamlet agerar som han gör.  

Våra elever, bänkade i ett och samma klassrum, är förvisso olika individer. De 
är också mer eller mindre kulturellt olika men också för den delen ganska lika. 
Vi har följt klassen i arbete och vi har samtalat med eleverna i intervjuer och 
gruppsamtal. Bilden vi skapat oss säger att det finns diskursiva olikheter mellan 
eleverna i klassen. De konstruerar sina meningar och sina tolkningar av Hamlet 
men också av andra skoluppgifter och ämnesspecifika prövningar, genom olika 
kulturella scheman. De skapar mening genom olika diskurser kan man säga. 
Dessa elever responderar, av kulturella och sociala skäl, olika på skolans och lä-
rarnas erbjudanden. Att läsa Hamlet är inget undantag. Därför blir att läsa Shake-
speares drama Hamlet en stor utmaning inte bara för eleverna utan också för lä-
raren som valt texten. Texten, till synes en och densamma, förvandlas, förändras 
och blir olik i olika läsningar och med olika interpretatörer. En sådan textsyn, te-
oretiskt sett med tydliga drag av transaktionell receptionsteori, leder fram till in-
sikten att det knappast finns någon riktig tolkning av en text. Varje läsning av en 
text är i någon mening särskild och bygger på det exklusiva mötet mellan en text 
och en läsare.  

Svenskläraren och Hamlet 
Varför har svenskläraren valt just Hamlet? Han ger själv en förklaring:  

Mats: /---/ Vi…jag som svensklärare har inte mycket att välja på vad gäller klass-
uppsättningar av Shakespeares verk och jag vill att dom ska läsa verken i så att 
säga helhet. Då har jag bara Hamlet att tillgå på skolan. Så det…själva valet av 
Hamlet var ganska lätt. (Int. Lärgr 11 april 05, s. 1) 

Ofta kan man höra svensklärare förklara sina bokval med just dessa ord. Nöden 
har ingen lag. Men resonemanget avslöjar också en vanligt förekommande litte-
ratursyn, som innebär att valet av litterära texter för läsning i klassrummet knap-
past görs utifrån en genomtänkt och funktionell syn på litteraturens uppgifter el-
ler möjligheter. ”Vad kan skönlitteratur användas till?” är en inte särskilt vanlig 
fråga i svensklärarens mun. Snarare företräder många svensklärare uppfattning-
en, att litteraturen har ett värde i sig och ruvar på ett egenvärde, vars realisering 
egentligen bara kan äventyras av bristen på böcker, det vill säga att de inte finns 
tillgängliga för omedelbar läsning.  

”Att bara ha Hamlet att tillgå på skolan”, är ett alltför enkelt svar. Det är ore-
flekterat och kan möjligen ses som en oreflekterad replik i ett vardagligt samtal 
svensklärare emellan inför val av en text för skolbruk. Här finns ingen problema-
tisering av litteraturvalsfrågan. Den utmanar tydligen inte vår svensklärare. 
Svensklärarens val och motivering för valet, såsom det formuleras i min intervju 
med honom, skulle kunna kopplas till hans, och de flestas, beroende av vardaglig 
”teoribildning” eller sunt förnuft. Vi orienterar oss i vardagen och sorterar bland 
händelser i den med hjälp av vardagsteorier. Utan sådan teori skulle vardagens 
händelser bli svåra att förstå. Vi skapar mening med hjälp av det sunda förnuftet. 
De ger oss sammanhang och tydliga bilder av vad vi upplever. De är förutsätt-
ningar för våra handlingar och överväganden (Se Bjerg 1998/2000 och Linnér & 
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Westerberg 2004). Beroende på var vi socialt och kulturellt hör hemma kan vi 
använda oss av olika vardagliga eller folkliga teorier, som behövs och aktiveras 
då vi ger oss i kast med grundläggande frågor om vår syn på skola och utbild-
ning, våra uppfattningar om moraliska frågor, barnuppfostran och om vår syn 
som svensklärare på val av litteratur i undervisningssammanhang. Detta innebär 
att folkteori eller vardagsteori är det vi alla tar till då vi inte har tillgång till nå-
gon annan mer vetenskaplig teori att luta oss mot (Bourdieu 2001/1994, Bruner 
1990, Gee 1999). 

Vi kan också förstå svensklärarens svar på ett annat sätt, och då kalla det för 
ett förgivet-tagande: det bara är så och det kan inte vara på annat sätt. Valet görs 
inom ramen för ganska fasta villkor som kan vara institutionellt betingade, som 
kan relateras till en litteraturpedagogisk grundsyn som läraren omfattar eller som 
kan förklaras med en blandning av undervisningsslentrian och faktisk tillgång på 
texter. Samtidigt är det viktigt att hålla fram svensklärarens otvivelaktiga empa-
tiska inställning till sina elever: han vill att hans elever ska läsa Hamlet, dekla-
mera blankversens Hamlet och få tillfälle att reflektera över denna höglitterära 
text. Kanske skulle vi våga säga, att han är besjälad av denna önskan att över-
lämna ett arv, vars betydelse han själv inte ett ögonblick tvivlar på. 

Vi kan anlägga ännu en aspekt på frågan om valet av litteratur för undervis-
ningsändamål. Läraren förefaller inte särskilt medveten om den, åtminstone ak-
tualiseras den inte av den fråga intervjuaren ställer. Vår lärare finns i ett sam-
manhang. Han är akademiskt utbildad, han kan sin Shakespeare och sin Hamlet. 
Han har i sin utbildning skaffat sig en viss klassisk litterär bildning och han har 
säkert arbetat med Hamlet eller delar av den tidigare i sin undervisning. Denna 
erfarenhet finns med honom i klassrummet där också eleverna finns. Läraren re-
presenterar otvivelaktigt en kulturell elit. Att vara del av eliten medför maktposi-
tion. Läraren har makt – att till exempel göra valet vad som ska läsas av eleverna 
i skolan. Vi vet också att lärare kommunicerar naturligare med de elever vars 
föräldrar återfinns innanför samma elit. Eleverna i den här klassen kommer från 
ett flertal andra kulturer, minoritetskulturer, där det svenska och västerländska 
kulturarvet inte har en självklar hemort. Detta är en komplikation, som jag ser i 
mina observationer. Mindre säker är jag på om läraren ser den. För eleverna är 
den uppenbar. Kanske än tydligare för den andra västerländska klassikern – 
Freud.  

Hamlet i kulturarvssmedjan 
Valet av Hamlet blir ett val smitt i den besvärliga kulturarvssmedjan. Där arbetar 
man med fasta värden och kända former. Där tenderar innehållet att vara själv-
klart och enkelt. Att gymnasieelever finns nära ett gemensamt kulturarv, varav 
den klassiska västerländska litterära skatten är en stor del, är en vanlig och i läro- 
och kursplaner kodifierad tanke. Detta litterära och estetiska arv är också, menar 
många, en viktig del av en lika gemensam mer allmän antropologisk kulturell 
identitet. Men i denna klass har de flesta elever andra etniska tillhörigheter än de 
svenska och västerländska, de har andra modersmål och därmed andra kulturella 
artefakter än de som kännetecknar vår svenska (litterära) kultur. Det gemensam-
ma tas i lärarens självförståelse för givet, och den föreställningen styr bland an-
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nat valet av Hamlet, som får representera ett självklart gemensamt västeuropeiskt 
kulturarv. Vi ser ett exempel på en ganska vanlig inskription: diskursen om en-
hetskulturen, som något för alla uppenbart, som något gemensamt som är till för 
alla, bör kännas av alla, bör vara accepterat av människor från alla samhällsklas-
ser med olika kulturella och sociala bakgrunder. Men så är det nu inte. Kultur är 
aldrig neutral; den bär på värderingar och avsikter. Dess olika artefakter är resul-
tat av gjorda val, av upplevda behov och av medvetna konstruktioner. Kultur 
skapas av och för människor. Problemet är att dess olika frukter är olikt fördela-
de. Det hänger i stor utsträckning samman med att kultur och fördelningen av 
den är avhängig sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden, som bestäm-
mer fördelningens karaktär och riktning. Kultur blir så ett heterogent fenomen. 
Kultur är flerfaldig och inte homogen.  

Det vi ser prov på är en perennialistisk uppfattning av kulturarvet som ett tra-
ditionellt innehåll (Englund 1995). Det finns och det är till sitt innehåll väl av-
gränsat och bestämt. Över tid sker visserligen utbyten, variationer skapas, men 
mer framträdande är ändå dess konstans och varaktighet. Men en sådan syn på 
kultur och kulturarv är begränsande och exkluderande. De elever som inte har 
någon arvslott kan istället uppleva kulturarvets skilda gestaltningar som för-
tryckande.  

Kulturarvet och Bourdieu 
Med Bourdieu kan vi tala om att det finns kulturella skillnader – distinktioner – 
som bär på symboliska värden (Bourdieu 1995/1979). Dessa distinktioner be-
traktas ofta som naturliga och universella men är i själva verket i hög grad socialt 
och kulturellt betingade. Förstärks distinktionerna i skolan, det vill säga exklude-
ras elever som kommer från andra kulturella fält än högkulturen? Är valet av 
Hamlet uttryck för en sådan distinktion, som först gör skillnad, för att därefter 
fungera som något eftertraktansvärt i elevernas ögon? Det verkar som om det 
kulturella fält, som har makt och betydelse och därmed exkluderar de elever som 
står utanför fältet med ens får en dragningskraft, blir erkänt och eftertraktas av 
dem som står utanför. Den exkluderade vill vara innanför. (Hög)kulturen erkänns 
paradoxalt nog av de flesta, menar Bourdieu, även om den inte är bekant. Bour-
dieu talar om, med ett begrepp som han övertagit från Kant och sedan omfunk-
tionaliserat, att människor som står utanför, som är exkluderade, gärna vill visa 
”den goda viljan”, genom att vara ivriga att bli inkluderade i det som räknas som 
kulturellt viktigt, betydelsefullt och högt (Bourdieu 1995/1979). Det finns en 
dubbelhet i Bourdieus kulturteori: å ena sidan står han för en kritisk genomlys-
ning av konstens och kulturens distingerande mekanismer då de blir åtskillnads-
givare och statusmarkörer. Tillgången på konst och kultur är olikt fördelad. Men, 
å andra sidan, vilket ofta glöms bort, framträder Bourdieu som en ganska kom-
promisslös försvarare av konstens autonomi och de estetiska värdenas dynamik 
och sociala plats i människors liv. Bourdieu fullföljer sitt resonemang bland an-
nat i An invitation to reflexive sociology (1992) där han skriver, att det viktiga 
inte är att kritisera hierarkierna och därmed orättvisorna utan att arbeta för att de 
omständigheter som gör att de existerar försvinner. Och han tillägger att det yt-
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tersta syftet är att det som är mest universellt (i till exempel konsten och litteratu-
ren) också i praktiken skall få en så universell tillgänglighet som möjligt. 

Hamlet i lärandekontexten 
Man kan undra om Hamlet, detta högkvalitativa klassiska litterära verk, ger re-
sonans hos vår kulturellt heterogena elevgrupp? Betyder Shakespeares verk nå-
got för eleverna och om så hur ser responsen ut? Visar eleverna ett äkta och ge-
nuint intresse för den klassiska texten Hamlet? Ställer de frågor, som skapar dy-
namik kring texten? Blir Hamlet en text som ger eleverna upplevelser, nya kun-
skaper och perspektiv, idéer och emotionella insikter? Det är viktiga frågor för 
den som vill undersöka elevernas reception av en text. Men i det här fallet känner 
vi inte särskilt väl deras privata eller klassrumsoffentliga läsningar av Hamlettex-
ten. I några lektionsobservationer och i deras texter om Hamlet och Freud finns 
en relevant dokumentation, men jag kan inte säga att jag följt deras arbete med 
dramat tätt i spåren. Jag kommer att bygga framställningen på i första hand in-
tervjumaterial. Dels har jag en lärargruppsintervju att tillgå, dels ett par elev-
gruppsintervjuer och därtill enskilda individuella intervjuer. Aktuella är de parti-
er i intervjuerna som ställer frågor om hur eleverna uppfattat läsningen av Ham-
lettexten, som intresserar sig för klassrumssamtalen om dramat i den mån de fö-
rekommit och som speglar elevernas upplevelser av den dramatisering av valda 
scener som de skulle öva in och spela upp, ett uppspel som skedde i skolans stora 
aula.  

Tyvärr är det tunt med dokumentation från elevernas enskilda eller gruppvisa 
arbete med Hamlet och samtal om dramat. Och det hänger i sin tur samman med 
att den pedagogiska iscensättningen inte gav särskilt mycket utrymme åt sådan 
aktivitet. Katederundervisning dominerade. Det var läraren som var allenarådan-
de rorsman i denna seglats. I intervjun får svenskläraren en direkt fråga: 

I: Jag måste fråga dig en sak Mats. Jag var på flera lektioner i svenska då ni läste 
Hamlet. Då var det så här: Bok upp! Sedan läste ni. Man skulle kunna kalla det för 
din närläsning av texten. Samtidigt som du läste så tolkade du den. Mer kanske än 
att du försökte att tillsammans med eleverna tolka den. Du läste och du tolkade. 
Hur tänkte du om det? Varför gjorde du så om jag ska fråga enkelt? Vad var syftet 
med det? 

Mats: Ja, det är jag van vid…det kommer sig ur det som jag nyss nämnde att det 
finns en, flera öppningar, som inte, av erfarenhet säger jag så, som inte eleverna 
gör, eftersom…pfui…helt enkelt att dom inte har den bakgrundsfaktorn. Och 
äh…närläsning när jag talar om det så talar jag inte om lektionstiden utan jag talar 
om att dom varje vecka har en akt att läsa, som sen följdes upp på några olika sätt. 
Bl a att eleverna själva fick läsa när inte jag läste eller vad vi nu höll på med…vi 
inte hade något annat än att bara läsa…det var inga….för om Shakespeares liv det 
gjorde dom ju på engelskan, Shakespeare och hans övriga verk det gjorde dom på 
engelskan och om den elisabetanska eran gjorde dom på engelskan. Jag var avlas-
tad hela det oket…jag kunde bara falla tillbaka på det. Och då…jag kunde ägna 
mig åt ett helt verk, vilket är en lyx för en svensklärare att inte behöva ta hela om-
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kringbygget vilket jag annars vinnlägger mig om att göra för att förklara. Så reso-
nemanget där var att jag skulle öppna en del fönster som jag inte med dom tidiga-
re experimenten i åtanke…förväntade mig att eleverna själva hade öppnat…dom 
skulle jag…hitta dom fruktbara partierna där som jag skulle kunna ha som av-
stamp för ett vidare resonemang. Det var tanken. Så det blev Mats promenad ge-
nom Hamlet contra elevens egen läsning. (Int. Lärgr 11 april 05) 

Tydligare kan det inte sägas. Här är det läraren som skall tolka, lägga ut texten 
och visa vad som står i den. Eleverna får ytterst sällan komma till tals. De är 
bortspelade. Allt tal om att arbetet med en text ska vara subjektivt förankrat för 
att eleverna ska se och pröva textens möjligheter är som bortblåst i den Hamlet-
undervisning jag följer. Lärarens tolkning ligger som en tät dimma över elever-
nas huvuden. Följande iakttagelser gjorde jag vid en klassrumsobservation i den 
aktuella klassen:  

Elever kan vara projektlösa av olika skäl. För en del är stoffet frånvarande. Man 
har inte läst sin Hamlet och utestänger sig därför från medverkan från ett eller an-
nat meningsskapande. Det finns elever som har projekt, men av en helt annan ka-
raktär och inriktning än de som är planerade av lärare och stoff.  

Ganska lång tid ägnas åt en märklig genomgång av akt II och III. Läraren bladar 
igenom sin dramabok, vissa elever har sina exemplar med (de flesta har dem på 
nattduksbordet – säger de), läraren stannar upp vid, enligt honom centrala partier, 
kommenterar, läser upp, de flesta eleverna har ingen bok att följa med i, har inte 
läst, vet egentligen inte vad man talar om speciellt. En märklig situation. Vilken 
läroprocess går igång? Hur tänker, meningsskapar de elever, som inte har någon 
som helst närhet till det litterära stoffet? Vad betyder, och när görs det tydligt i 
undervisningen, elevernas bakgrunder, egna erfarenheter för flödet mellan text 
och läsare? Om vi nu vet att just den läsning av Hamlet som nu är på tapeten, styrs 
av en rad faktorer som att texten är ett mångfaldigt erbjudande, att läsarna bär 
med sig in i läsningen olika erfarenheter och förförståelser, att sociala, kulturella 
och mer omfattande samhälleliga kontexter är betydelsefulla för läsning och tolk-
ning och förståelse, varför i herrans namn blir inte ens något av detta synligt i 
textbearbetningen? Varför tycks ingen bry sig om att texten alltid befinner sig i en 
kontext? Nå. Läraren tolkar, förestavar, lägger ut texten som den värste bibel- el-
ler skrifttolkare.  

Ja, därefter ska eleverna välja avsnitt ur dramat (som ännu inte lästs i sin helhet) 
och börja öva så smått. De väljer men övar inför skrivningen i Na. Leila säger di-
stinkt på tal om alla som inte är på plats: en del vågar inte vara med på provet, 
andra skubbar från svenskan för att pålästa dyka upp till Na-provet och, säger Lei-
la, jag bryr mig inte längre, jag tycker ingenting om detta att elever skolkar, jag 
tänker nu bara på mig själv! 

Alltså: inramningen, villkoren för undervisningen är en komplex historia. Det är 
snarast den som vi bör intressera oss för, inte så mycket vad och hur lärarna beter 
sig i sin professionella roll. Utan detta: elevernas sätt att förhålla sig till, bedöma, 
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spela med i, meningsskapa mot det som kanske är tänkt som ett helt undervis-
ningserbjudande, men som många elever bara ser i mindre beståndsdelar.  

Lärprocesserna? De finns kanske ibland, men är helt frånvarande ibland. Lärande-
rummet? Hur byggs det? Lärandets objekt? Kan inte vara detsamma för lärare 
som elever och då är det illa. Det blir egentligen aldrig definierat av aktörerna i 
klassrummet denna eftermiddag, varken i början eller i slutet. Annorlunda ut-
tryckt: man talar om olika saker. Lärandets subjekt? Interaktionens kännetecken? 
Villkoren för lärandet, för meningsskapandet? Villkoren som finns både intersub-
jektivt och intrasubjektivt, men också totalt utanför varje subjekt.  

En iakttagelse är ändå: eleverna har ett stort behov av närhet. Men inte till kun-
skapen, stoffet, innehållet så mycket som till varandra! De betyder mycket för 
varandra, de uttrycker det behovet på flera sätt, ständigt. Och i det ligger väl också 
en värdefull lärdom? (Observation 3 februari 05)  

Då jag senare i lärargruppsintervjun intresserar mig för dramatiseringarna och 
avsikten med dem avvisar Mats tanken på att eleverna skulle läsa och öva scener 
i ett tolkande perspektiv, som sedan skulle kunna avläsas i deras sceniska ge-
staltning: 

I: Tycker du att elevernas presentationer av dom här olika scenerna innehöll ett 
försök att tolka? Inte bara beskriva och återge? 

Mats: Ja, på…tre av dom…egentligen borde jag gå tillbaka till mina anteckning-
ar…men på rak arm kan jag komma på tre grupper som jag berömt. Antagligen så 
gjorde…det var det här när Hamlet bryter med Ofelia och Ofelia förkrossad stod 
kvar…där hade man gjort en tolkning av det. Det är ju inte med i uppgiften över 
huvud taget utan det momentets motivering är att texten ska utläsas, uttalas, att 
dom ska höra hur orden ligger i munnen. Det är ju blankvers gubevars och där 
tyckte jag att jag nådde mitt mål. Dom fick höra Shakespeare ur sina egna mun-
nar. Det var min tanke. I trean så kommer det lite mer av det här…vad ska jag 
säga…tolkning…vad du tar upp här, men icke för det här projektet…nej. (Int. 
Lärgr 11 april 05, s. 9) 

Eleverna skulle ur egna munnar höra Shakespeares blankvers ljuda. Det var syf-
tet med den sceniska framställningen. Tolkning av texter kommer att bli aktuell 
först i sista årskursen. Allt har sin tid. 

Varför ska man läsa Hamlet? 
Jag har nu visat att det i valet av Hamlet finns en komplex inbyggd problematik, 
som jag prövat att analysera inom ramen för olika diskurser och tolkningsvarian-
ter. Vi har sett att valet av Hamlet är lärarens. Valet motiveras på olika sätt. Ett 
av de viktigare skälen är säkert att läraren har behov av att legitimera sin yrkes-
kompetens, sin förmåga att välja undervisningsinnehåll som han bedömer som 
meningsfullt och värdefullt – för eleverna, men också för att uppfylla litterära 
kanonrelaterade krav. Dock, och det är en ytterst sannolik förmodan, finns det 
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ingen som helst garanti för att eleverna delar denna syn på vad som är menings-
full undervisning och läsning. Vad säger eleverna? Hur reagerar de på de eventu-
ella meningserbjudanden som finns i Hamletprojektet?  

Då jag frågar eleverna varför de tror att man ska läsa Hamlet ger de olika svar. 
En del är mycket kortfattade, andra försöker utveckla en tankegång:  

I: Varför ska man läsa Hamlet? 

Lidjia: Jag vet inte. Det är väl att den är känd och Shakespeare är känd, eller… 
Jag vet inte. (Int. Lidjia 23 maj 05) 

 

I: Varför ska man läsa Hamlet? 

Argita: Mjaaa, många tycker väl att han var en bra författare. (Int. Argita 23 maj 
05) 

 

I: OK, varför läser man Hamlet tror du? 

Eva:/---/ Manipulation tror jag!  

I: Vadå för manipulation? 

Eva: Alltså…jag tror man läser Hamlet för att där kan du hitta så många saker, till 
exempel hur en människa reagerar i sorg, hat, vilka människor som finns omkring 
dig och vilka av dom du kan lita på…sen tror jag…han spelar ett spel…jag trodde 
att han…att han inte var galen. Han spelade ett spel. Vad säger att spöken inte 
finns liksom? Man vet ju aldrig, dom kanske finns, man kan aldrig säga att något 
inte finns…förrän det är vetenskapligt bevisat. Jag tror det för att man ska kunna 
se hur en människa reagerar och hur du tolkar en människas beteende…det är det 
som Hamlet handlar om, tror jag. Om jag blir galen nu så börjar alla prata och jag 
börjar spela ut, och blir som Hamlet! Pratar och liksom…då märker du vilka som 
är dina allierade…som t ex Horatius, han stod vid Hamlets sida hela tiden. Oav-
sett vad…när alla sa att Hamlet var galen så var Horatius honom trogen liksom.  

I: Var det meningsfullt att läsa Hamlet och jobba med Freud? 

Eva: Hamlet tycker jag är bra att läsa för du får…det är en bok som du verkligen 
måste tänka…du måste sätta dig in i både Hamlets roll och dom andras roller. 
Man måste följa med i boken hela tiden och se liksom…bakom…man får tänka 
lite. Och det är ganska skönt när man läser en bok. Det är tråkigt att läsa om bo-
ken nästan inte har någon mening… 

I: Är det vanligt att man INTE får tänka när man går i skolan? 
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Eva: Ja… 

I: Så som du menar att du fått tänka nu när du läst Hamlet.  

Eva: Ja, alltså Hamlet är helt annorlunda. Här måste du tänka, måste du försöka 
sätta dig in i Hamlets roll om du nu koncentrerar dig på honom. Du måste känna 
vad han känner…men inför ett annat arbete…till exempel han och hon är ledsna 
för detta och detta, du får grundligt hela tiden beskrivit för dig vad du ska göra i 
arbetet, men med Hamlet vet du inte för det krävs så många olika grejer hela ti-
den. Du måste tänka tillbaka på alla bakomliggande faktorer. 

I: Mmm…har det med det här att göra med att tolka, att man får tänka själv för att 
förstå?  

Eva: Ja, i en annan bok är det redan tolkat…du läser det redan avtolkade…men 
med Hamlet…alla vi har tolkat den helt olika. Det är det som är bra med Hamlet.  

I: Skolarbete är det…vanligtvis färdigtolkat? Man ska bara lära in det som är fär-
digt? 

Eva: Ja, det känns så. När du till exempel läser samhällsboken…nu när vi har läst 
om arbete och arbetsmarknad…kvinnor kommer inte in på arbetsmarknaden, in-
vandrare inte heller lika lätt som männen, kvinnor har inte samma lön som män-
nen…det är redan tolkat liksom, jag kan läsa…det finns tre personer till exempel 
som skrivit om kvinnornas löneproblem, dom har skrivit på olika sätt men ändå 
tolkat på samma sätt på något sätt! Dom når samma resultat, dom visar att kvin-
norna har en lägre lön. Det är redan klart och färdigtolkat. Så tycker jag i alla fall. 

I: Ja du, det är intressant det du säger här.  

Eva: Därför tycker jag att Hamlet är bra för att där kan du tolka det på olika sätt.  

I: Det är ju klart…man skulle kunna säga att dina tre som skrivit om kvinnolöner 
ser problemet lite olika och din uppgift som läsare är att tolka i din tur för att få 
det hela att gå ihop.  

Eva: Ja, det är klart… (Int. Eva 10 juni 05) 

För Lidjia och Argita är Hamlet en text som man ska läsa på gymnasiet. Så är det 
bestämt och boken ingår som naturlig del av ett läspensum. Dramat är en del av 
det val av litteratur som skolan och läraren gör. Och har rätt att göra. Eleverna 
ifrågasätter inte valet. För Eva är det annorlunda. I intervjusamtalet konstrueras 
en situation som ger Eva möjlighet att utveckla sina tankar. Då intervjuaren und-
rar vad ”manipulation” står för ger sig Eva in i en argumenterande och utredande 
diskurs, som hon för övrigt ofta arbetar inom i klassrummets olika diskussioner. 
Hon är politiskt intresserad, har lätt för att uttrycka sig och har ofta åsikter om 
mångahanda ting. Hon kommer rejält igång i samtalet. Det är inte helt lätt att 
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förstå vad Eva egentligen menar med ”manipulation”. En försiktig gissning är att 
hon tycks mena, att Hamlet är bra att läsa för den som vill lära sig att bli eller 
vara manipulativ. Hon exemplifierar genom att hänvisa till händelser i dramat. 
Sedan landar hon i en intressant tanke om tolkning. Hamlet måste tolkas, annars 
går man vilse i texten. Den är inte självklar, men är inbjudande, mångfaldig, 
komplex och måste därför tolkas för att förstås. Man måste tänka hela tiden då 
man läser Hamlet. Eva talar också om nödvändigheten av att identifiera sig med 
personer i dramat – annars riskerar man att bli avhängd och inte förstå. Hon tror 
att en identifikatorisk läsning är nödvändig. Eva menar också att en bok som inte 
bjuder på mening är tråkig att läsa, men meningen måste man söka i en tolkande 
och inlevelsefull läsning. Eva jämför med hur det brukar vara i skolans övriga 
textläsning. Texterna erbjuder ofta redan tolkat material menar hon: ”Ja, i en an-
nan bok är det redan tolkat. Du läser det redan avtolkade, men med Hamlet…alla 
vi har tolkat den helt olika. Det är det som är bra med Hamlet”. För Eva framstår 
Hamlet som en text med många bottnar. Det är en gåtfull bok, som kräver och 
tillåter tolkningsinsatser från läsarens sida.  

När Hamlet bjuder motstånd 
Dramat bjuder motstånd för flera elever (Lidjia, Carlo och Mario), men för andra 
(Irena) är boken en spännande och ”kul” utmaning, som ställer krav på tolkning 
och tankearbete: 

I: Hur har det varit att läsa Hamlet? 

Lidjia: För svårt alltså, jag fattar fortfarande inte.  

Carlo: …att man kan förstå liksom…det är svårt 

Mario: Vissa ord förstår man kanske inte men det går att förstå det mesta. 

Irena: Jag tyckte det skulle vara kul att läsa en bok som Hamlet. Jag hade hört så 
mycket om den, så jag trodde det skulle vara mycket svårare. Jag kan berätta om 
boken, vad den handlar om. Hamlet han är galen, alltså, men han är rätt smart 
ändå, för hans svar är så invecklade. Man måste tänka till mycket. (Int. GrA 15 
februari 05) 

 
Elisabeth, en annan elev, är distanserad, något ironisk och avvisande i sin första 
reflexion över varför man ska läsa Hamlet. Den gör hon i början av ett grupp-
samtal. Något senare i intervjun redovisar hon en delvis annan inställning, säkert 
påverkad av vad andra säger i samtalet. Intervjusituationen är en språklig hand-
ling och den skapas gemensamt av intervjuaren och de intervjuade. Den mening 
och de betydelser som svaren och frågorna får skrivs in i och påverkas av den 
konkreta kontext som byggs av de inblandade. Den sociala kontexten – intervju-
situationen – kan alltså påverka frågor och svar, kan ge ny text, och i detta fall är 
det Elisabeths text, eller om man så vill, ”Hamlettolkning”, som får nya betydel-
ser. Först avvisar hon: 
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Elisabeth: Dom ville kanske att vi skulle lära oss lite om Shakespeare eller 
nåt…det är väl en stor författare…typ. (Int. GrB 15 februari 05) 

sedan blir hon något mer medgörlig, men fortfarande betraktar hon Hamlet med 
skepsis som ”en bok i mängden”: 
 

I: De olika inslagen här… till exempel Hamletläsningen…om alla skulle försöka 
säga något om den. Vad säger du Ekrem då? 

Ekrem: (lång tystnad) Jag vet faktiskt inte. (lång tystnad) 

I: Du har inte blivit gripen av Hamletpjäsen? 

Ekrem: Pjäsen? Jag var inte med då de gjorde pjäsen.  

Eva: Att en människa kan ställas inför många olika krav som tvingar en att välja. 
Åt ena hållet kanske det finns en bra lösning, åt andra en dålig. Eller så blir det 
bara skit av det hela. Som han blev dödad till slut. Och att han spelade ett farligt 
dubbelspel.  

Elisabeth: Alltså…det är väl kul att läsa boken. Men för mig är det som vilken an-
nan bok som helst. Jag har läst så många böcker så…detta är ingen av dom bästa 
böckerna jag läst, men för mig är det bara en bok i mängden. Och jag hade nog 
inte valt att läsa den om det inte var för skolan. 

Jenny: Jag säger väl detsamma. Än så länge så är det bara en bok. Sen att den 
handlar om hans fria vilja att välja vad han vill, om han vill döda sig själv för att 
komma undan från allting eller vad han nu vill liksom det…han har valt att kom-
ma undan det han tycker är svårt…att stå öga mot öga mot det…Men det är saker 
man redan visste, det är inte precis att det är någonting som…’aha, är det så’! Den 
har inte gett mig något så som jag tänker på så. 

Mirja: Den är tidsbeskrivande… 

I: Men betyder den något för dig i din situation nu…är den viktig för dig på något 
sätt? 

Mirja: Ja, den betyder mycket för…tvärtemot Elisabeth så är det inte en bok i 
mängden för mig. Det är en bok som jag verkligen läst så snabbt. Jag brukar inte 
göra det. Jag läser bara något om det är viktigt.  

I: Öppnar den dina ögon för någonting? Eva talar om den fria viljan och du var 
också inne på detta att den berättar om något som inte bara är en historia, utan nå-
got mera existentiellt och tidlöst kanske… 

Mirja: Ja, jag vet inte…den ger mig en inblick i litteraturen…jag vet inte. (Int. 
GrB 15 februari 05) 
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Då jag långt senare träffar Elisabeth i en individuell intervju och åter talar om 
Hamlet och varför man ska läsa just den boken verkar det som om hon internali-
serat kanonargumentet och delar synen på att i svenska ska man läsa litteraturhi-
storia i gymnasiet. Hamletläsningen då? Jo, hon gillade att läsa boken och tycker 
att den är ”intressant”, men hon är mycket tveksam och osäker på vad som gör 
den intressant.  

I: Varför tror du att ni skulle läsa Hamlet? 

Elisabeth: Det är väl litteratur? Shakespeare är ju känd! Han ska vi läsa.  

I: Det var därför tror du? 

Elisabeth: Jag vet inte. Det var ju svenskan så jag tror i alla fall att det var för att 
vi skulle lära oss vad det finns för olika…alltså hur man skriver på den tiden och 
olika sorts litteratur.  

I: Gillade du Hamlet? 

Elisabeth: Ja, det gjorde jag.  

I: Var det en bra text? 

Elisabeth: (suck) Det är väl inte vad jag läser i vanliga fall men den var väl intres-
sant.  

I: På vilket sätt var den intressant då? 

Elisabeth: Jag vet inte. Innehållet liksom…jag vet inte riktigt. Så kan du inte fråga 
mig! 

I: Tyckte du att den hade nåt med dig att göra? 

Elisabeth: Nej. Alltså, jag har läst jättemycket. Jag menar man kan kanske inte 
just säga vad det är som får en att fastna för en bok. Är den bra så är den bra, är 
den dålig så är den dålig. Den här hamnar väl mitt emellan. Ja…/---/ (Int. Elisa-
beth 24 maj 05) 

Elisabeths enkla kategorisering av litteratur i ”bra” eller ”dålig” vittnar om att 
hon dels är trött på mina frågor, dels att hennes syn på litteraturläsning, både 
skolans och fritidens, är infälld i en enkel diskursiv och värderande föreställning, 
litteratur är bra eller dålig. Jag kan förstå att Elisabeth läser, eller har läst, myck-
et. Hon talar om sig själv som en storläsare. Hon är van vid den fiktiva världen 
och har litterär erfarenhet. Men det är mycket osäkert vilken medierande kraft 
och betydelse denna läsning har för henne. Med sin avvärjande replik ”Så kan du 
inte fråga mig!” sätter hon stopp för vidare spekulationer:  

Jenny är en ännu en elev som är besvärad av två givna förutsättningar för ar-
betet med Hamlettexten. Den ena har vi redan diskuterat. Hon, som många andra, 
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är störda av det ämnesövergripande greppet. Hon vill att ämnena ska hållas isär. 
Men det andra villkoret är värre tycker Jenny. Hon hade önskat att få skriva sin 
egen analys av Hamlet utifrån sin egen läsning av dramat. Hon hade gärna spe-
kulerat och tolkat, brett ut sin emotionella läsning och skrivit fram sin värdering 
av Hamlet. Hon får inte det. Nu ska Hamlet i stället tolkas utifrån teorier som i 
sig är svåra att förstå och ännu värre att tillämpa på en litterär text. Uppgiften är 
så ogenomtränglig, eller kanske är den ogenomskinlig, att Jenny måste gå till de 
båda lärarna för att få klara besked om vad som ska göras. Hon markerar tydligt 
sin oro inför uppgiften då hon säger:  

”Freud är svår i sig själv och Hamlet är ännu svårare att läsa som bok och sen ska 
vi blanda in en massa…Freuds sätt att se på allting i Hamlet, som är en oklar bok. 
Det blir liksom…jag tror inte att det kommer att ge oss någonting speciellt” (Int. 
GrB 15 febr 05 s. 2).  

Och hon utvecklar sin oro vidare: 

Jenny: Jag hade velat att vi skulle analyserat Hamlet från vår egen synvinkel. Om 
de hade kunnat lämna ut psykologin…alltså om de hade kunnat lämna 
Freud…alltså delat upp så att vi skrev ett arbete om vad vi själva tyckte och ett 
arbete om vad Freud tyckte. Lämnat in i två delar. Istället för att blanda allting för 
det blir så himla rörigt. Och sen så kommer säkert allting att bli fel ändå!  

I: Är det vad du tror? 

Jenny: Nej, alltså…men det är säkert många som…som jag själv måste gå och 
prata med Jonas och Mats nu för jag förstår inte riktigt vad…hur dom vill att vi 
ska blanda in…dom menar att vi ska sätta citat och säga…ja, varför är Hamlet 
som han är, men samtidigt kan vi inte svara ur egen synvinkel utan vi måste säga 
vad Freud hade tyckt. Och man kan inte skriva så hela tiden. Jag tror att Freud 
hade sagt att det är det, det är det. (Int. GrB 15 febr 05) 

Hamlet som skolkanon 
Flera av de elever jag intervjuat utvecklar ett förhållningssätt till litteratur och till 
Hamlet som innebär att de upplever arbetet med klassikern Hamlet som något 
som har en självklar plats i skolan. Man kan säga att Hamlet som text är univer-
saliserad just genom sin egenskap att vara en välkänd, av många läst språklig ar-
tefakt. Hamlet läses och spelas snart sagt överallt i den litteraturläsande världen. 
Med Bourdieu kan vi tala om att i elevernas sociala och kulturella rum, i deras 
livsvärld bör man känna till Shakespeare och Hamlet. Eleverna visar ”den goda 
viljan” och vill in i de vuxnas värld. De har ”sinne för spelet” då Hamlet hamnar 
på deras bord (Bourdieu 2001/1994). Eleverna har fått med sig en motivering, 
från hemmet eller från skolan, som ger den klassiska litteraturen, här represente-
rad av Hamlet, ett värde i sig. Med Roland Barthes och hans tankar om det semi-
otiska tecknet som en sammansmältning av form och innehåll eller budskap, kan 
vi tala om Hamlet som en mytologiserad och symbolisk text som bär på värden 
genom historien, olika för olika läsare (Barthes 1999/1957). Det är dessa värden 
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som till exempel legitimerar en lärares initiativ och handling att läsa Hamlet i en 
gymnasieklass. Här följer några elevröster:  
 

I: Varför ska man läsa Hamlet…och Freud? 

Irena: Det är väl historiskt. Ja det är nog det, att det är historiskt att han var så 
känd, Shakespeare och Hamlet. /---/Men Hamlet det tror jag är mer så historiskt 
att man lär sig det. Det är så… min mamma har läst det och min gamlamormor 
har säkert också läste det. Ja, så det är någonting man gör hela tiden. Alltså, jag 
tror alla gör det. Det spelar nog ingen roll vilken linje man går, man går igenom 
det. (Int. Irena 23 maj 05) 

 

I: Varför ska man läsa Hamlet? 

Mario: (lätt förvånad) Varför? För att det är en känd bok. (Int. Mario 23 maj 05) 

 

I: Varför läser man Hamlet? 

Jenny: För att…framför allt tror jag att det är för att det är en av världens mest 
omtalade böcker, för att den är så himla udda, allting finns liksom med i den. Hat 
och kärlek och mord och det är liksom mycket! Den är bra! 

I: Och det tyckte du också att den var?  

Jenny: Ja, jag tyckte att den var jättebra. Faktiskt. (Int. Jenny 24 maj 05) 

 

Marco är en elev som omfattar en mytologiserande diskurs. Hamlet kan man inte 
komma förbi, men samtidigt är hans sätt att förstå valet och läsningen av Hamlet 
bredare, mer filosofiskt begrundat. Det är meningsfullt att läsa och försöka be-
gripa de budskap som finns inbäddade i det gamla dramat:  
 

I: Varför ska man läsa Hamlet? 

Marco: …för att utveckla … mmm… utveckla sina tankar eller sin förmåga att 
förstå gamla berättelser, som kanske är viktiga eller som dom flesta gillar och det 
kan hjälpa en lite olika – kanske man blir smartare av det. Men det är ju så många 
svåra ord och det kanske man förstår senare och kanske har nytta av mer i framti-
den. Och sen så är det ju dom mystiska delarna av historien som får en att tänka 
och kanske man kan dra slutsatser ifall man jämför sig med personen och den här 
Hamlet. (Int. Marco 23 maj 05) 

 66



För Marco betyder mötet med Hamlet att han får tänka och han har till och med 
föreställningar om att det han nu läser som ung gymnasist ska han ha användning 
för i framtiden. Intressant är också hans sätt att se på Hamlet som en litterär be-
rättelse som bär på ”mystiska” tecken som måste tolkas. Marco uttrycker ett 
mänskligt och existentiellt behov av att se mening med både liv och text. Marcos 
läsning kännetecknas av en önskan att undersöka, att utforska och upptäcka både 
textens och egna möjligheter. Hamletläsningen lockar honom till tankar och 
överväganden som kanske kan ha betydelse för hans sätt att handla i världen, han 
vill kunna dra slutsatser av att jämföra sig själv med Hamletgestalten. Visserli-
gen är Hamlet en svårläst och svårtydd text, men arbetet med den kan ge resultat. 
Ännu en elev är Mirja. Hon närmar sig Hamlet på ett delvis annat sätt. Hon foku-
serar personen Hamlet och brottas i sin läsning med hans beteenden, hans hand-
lingar och hans ibland märkliga och svårtolkade yttringar: 
 

I: Varför tror du att ni läste Hamlet? 

Mirja: Ja, det är en annorlunda bok. Den är gammeldags och den är…så den är in-
tressant. På det sättet den är skriven och…vissa meningar…förstår du inte så läser 
du om och om och om och till slut förstår du ändå den! Liksom det funkar. Och 
det är det…Hamlet är så pass…alltså konstig…alltså personen i boken. Så det är 
det som utgör det psykologiska i det hela liksom…man tänker efter hela tiden…på 
saker han gör, vad han säger och han beter sig över huvud taget…så…intressant. 

I: Skulle du kunna sammanfatta vad du lärde dig av att läsa Hamlet och av det 
projektet på det hela taget? 

Mirja: Sammanfatta? Jag är aldrig kortfattad… 

I: Prata på! 

Mirja: Vad jag lärde mig av Hamlet? Jag lärde mig till exempel hur mycket män-
niskor har utvecklats sedan dess…för det är en helt annorlunda text än vad jag 
skulle kunna läsa nu…i någon liknande bok säger vi…det hade ändå kanske varit 
en konstig bok eller en konstig person i boken, men det är ändå inte på samma 
sätt…det är ändå inte samma tankar och…idéer man får. Det är mycket mer kom-
plicerat nu. Tycker jag i alla fall. Känns som det. För att nu finns det…allt har ut-
vecklats helt enkelt. Det finns lagar, regler, normer som folk följer. Som på den 
tiden följdes på ett annat sätt kanske. Och det gör mycket…det gör mycket på 
människor, deras beteende och hur dom utvecklas och…/---/ 

I: Var det sånt du lärde dig? Trots att det du läste var en gammal text från 1600-
talet? 

Mirja: Ja… (Int. Mirja 24 maj 05) 

Mirja är intresserad av människan Hamlet och den psykologiska sidan av honom. 
Det är kanske inte så egendomligt att det är så. Eleverna läser ämnet psykologi 
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parallellt med svenskan i ett integrerat tänkt projekt där Freud tar stor plats. Det 
är sant. Men hos Mirja verkar det finnas en grundläggande nyfikenhet på det 
psykologiska spelet människor emellan som både liv och fiktion bjuder på. Ett 
framträdande diskursivt meningsskapande verkar för Mirja röra sig inom det 
psykologiska fältet. Hon har dessutom ett utvecklingsperspektiv på historien och 
ser, att mycket har förändrats sedan den tid då Hamlet skrevs. Nu är det mer 
komplicerat att leva och det måste man hantera som människa. För Mirja är en 
gammal litterär 1600-talstext fullt möjlig att hämta inspiration från och att bruka 
som ett medierande redskap för att orientera sig i världen, den egna, och för att 
förstå sig själv och nuet. 

Analysarbete och instrumentalism  
Slutligen den elev, Leila, som av svensk- respektive psykologiläraren fick de 
bästa vitsorden efter avslutat arbete med Hamlet och Freud: 

Leila: Jag lärde mig mycket. Jag har aldrig analyserat något så djupt som vi gjorde 
på Hamlet, jag har aldrig…liksom jämfört med…olika saker…och…t.ex. analyse-
rat hur Hamlets förhållande till kvinnor är…och…min syn på Hamlet…det var 
svårt  men roligt. För att resultatet blev så bra tycker jag. Så det var roligt, men det 
var svårt att … 

I: Gick det bra för dig? 

Leila: Ja!  

I: Var det därför det var roligt? 

Leila: Ja!  

I: Är det så att det är roligt när det går bra? 

Leila: Ja, det är alltid så! Det var jätteroligt men inte bara för att det gick bra. Jag 
tyckte också om det…alltså…innan jag lämnade in mitt arbete för Mats så tyckte 
jag själv att det var bra att bli klar…liksom…ja… 

I: Varför tror du att man väljer att läsa Hamlet just? 

Leila: Varför läraren valt det? För att han Hamlet är en så komplicerad person. 
Dom vill nog se hur vi analyserar honom, hur vi ser honom som en person. 

I: Tyckte ni att…tycker du att du fick tag på Hamlet som person? 

Leila: Vissa fick tag på det…vissa kanske fick mindre tag på det. Men allt-
så…vissa var missnöjda så dom tyckte det var svårt…/---/ 
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I: Vad var det mera precist som du lärde dig i det här arbetet? Mer än att analysera 
en person – Hamlet? Tränga bakom en gestalt, en fiktiv gestalt? Vad lärde du dig 
mer? 

Leila: Ähh…ja…jag förstår inte frågan precis.  

I: Du säger att du lärde dig att analysera en litterär gestalt – Hamlet. Och så undrar 
jag bara om det var något mer du lärde dig? Som bara du vet i så fall? 

Leila: Ja, alltså det är inte bara att analysera…jag lärde mig inte bara att analysera 
liksom…att analysera Hamlet, man kan analysera vad som helst tycker jag. Det 
var något nytt och att…det…ingen har ju analyserat…alltså man kan inte analyse-
ra Hamlet på ett sätt, alla har sina egna åsikter så…det var roligt att se vad jag 
tyckte om honom och sedan jämföra med vad andra tyckte om honom. Det finns 
inget rätt eller fel! När det handlar om honom. (Int. Leila 25 maj 05, s. 2f) 

 
Leila har lärt sig att analysera. Hon är nöjd med de resultat hon presterat i projek-
tet, och hon är glad för den positiva bedömning som lärarna gjort av hennes olika 
insatser. Dessa har gett henne höga betyg. Hon är också nöjd med att det är klart 
och avslutat. Leila är en rationell elev, med fokusering på sitt skolarbete. Uppgif-
ter finns i skolan och dem ska man snabbt lösa, lämna in och helst lyckas med. 
Hon är målmedveten och betraktas som en duktig elev. Hon har lyckats med sin 
analys av Hamlet i freudianska termer, och det är uppenbart att den omständighe-
ten gjort att hon nu så förbehållslöst kan understryka att ”jag lärde mig mycket, 
inte minst att analysera!” Då jag ber Leila att peka på ytterligare något som arbe-
tet med Hamlet givit henne, förstår hon inte riktigt frågan. Det är som om hon 
menar att Hamlet är hon klar med då uppgiften är löst. Dramat behövs inte mer.  

Men här finns en komplikation. När väl denna slutsats konstaterats i intervjun, 
ställer jag möjligen en alltför ledande fråga, som resulterar i att Leila ger sig in i 
en konstruktion av ytterligare mening med det här Hamletarbetet. Det var inte 
bara att analysera i största allmänhet som hon lärde sig genom arbetet, utan dels 
så har hon förstått att analysen är ett redskap som kan användas på många sätt 
och i många sammanhang, dels har hon insett att Hamletgestalten kan man ana-
lysera inte bara på ett utan på många sätt. Insikten, att en fråga eller en uppgift 
har mer än ett svar, verkar för Leila vara en viktig konsekvens av och kanske ny 
insikt efter arbetet med Hamlet.  

Avslutande reflektioner 
För många elever har Hamlet en självskriven plats i svenskämnet. Man har lärt 
sig att dramat tillhör den klassiska litteraturen och eleverna har inte svårt för att 
urskilja den kanoniserade textens stämpel. En del elever är lojala mot projektet 
och med det kulturella fält som Hamlettexten befinner sig i. De bekräftar att ett 
kulturellt kapital i form av en text kan ha och har en mening och ett symboliskt 
värde. De har vad Bourdieu skulle kalla det – sinne för spelet. De accepterar vill-
koren för undervisningen och de ifrågasätter inte, i offentligheten i alla fall, de 
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val som lärarna gör av innehåll och uppgifter. Arbetet med Hamlet ger mening 
för dessa elever bland annat därför att de förväntar sig att en klassisk text som 
Hamlet har en mening och därför att det förväntas att elever ska ge mening åt en 
sådan text. Som sagt, de har sinne för spelet, och identitetsmässigt är de kanske 
på väg att bli en av dem som integrerar denna kultur, detta klassiska litterära 
bildningsgods i sina framtida liv.  

Några elever tillåter att jag har ett mer fenomenografiskt perspektiv på det 
som yttras i intervjuerna. Dessa elever bjuder, om än självklart selektivt, in mig i 
sina livsvärldar. De talar om Hamlet som en text som betytt något för dem, som 
haft en mening och som i deras tolkning fått karaktär av en meningsbärande 
symbolisk artefakt. Hamlet är inte rätt och slätt en text, en berättelse, utan den 
bär på potentialer som måste friläggas i en tolkande process. I det här fenomeno-
grafiska perspektivet är jag lika mycket intresserad av att förstå hur de menar 
som att få tag på vad de menar i sina tankar och tal om Hamlet. Svaren på vad-
frågorna hittar man i texten, i talet, men svaren på hur-frågorna måste man tolka 
fram genom att läsa ”texten” och ”talet”. 

För ytterligare andra elever ger läsningen av Hamlet ingen mening. De kan 
inte uppfatta att de har någon kulturell bonus av att känna till Hamlet. Att Hamlet 
skulle kunna betraktas som en meningsbärande symbolisk enhet, nödvändig att 
tolka visserligen, är inget reellt alternativ för dessa elever. Hamlet är ingen moti-
verad text. Det är möjligen en berättelse bland många, men svår att läsa och svår 
att förstå. Den kan vara bra eller dålig, underhållande eller tråkig och i en sådan 
läsning eller reception handlar texten inte om symboliska tecken utan snarare om 
konkreta individer som handlar, gör misstag eller har framgång, personer som 
man kan tycka om eller ta avstånd från. De kryper i sina läsningar nära personer-
na och deras handlingar. Båda kan man som läsare sympatisera med eller känna 
misstro inför. Andra frågor av mera existentiell och svårtolkad karaktär väcker 
inte läsningen för just dessa elever. Samtidigt är det så som vi sett, att hjälp med 
en sådan läsning får inte eleverna.  

Intervjuer har varit mitt huvudsakliga material då jag nu försökt förstå elever-
nas och lärarnas tankar om Hamlet och vilka föreställningar de har om varför 
man valt just Hamlet för läsning. Jag har också varit intresserad av att ta reda på 
vad denna läsning har betytt för eleverna och vi har sett att betydelsen kan varie-
ra. Det är dags att lämna Hamletläsningen och sätta punkt. Men denna analys av 
en Hamletreception ingår i ett större arbete som bland annat kommer att innehål-
la ett kapitel om de texter som eleverna skrev utifrån uppgiften att tolka Hamlet-
gestalten i skenet av freudianska teorier. Det var elevernas slutexamination kan 
man säga. De skulle där visa att de förstått både Hamlet och Freud. Om det är så 
att eleverna i sina egna texter blir tydligare och mer närvarande subjekt, som går 
in i skrivandet med upprättad diskursiv makt, vilket de alls inte hade i det över-
vägande muntliga klassrumsarbetet med Hamlettexten, återstår att se. Det är möj-
ligt att eleverna kommer att använda språket, det egna skrivna språket, för att ge 
uttryck åt sina tankar om Hamlet och Freud på ett annat sätt än vad intervjuns 
muntliga diskurs tillåter dem att göra. Det skrivna språket kanske används av 
eleverna som ett medierande redskap för att tydliggöra sina meningar. Det åter-
står att se.  
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Ett besök i Grönköping hos 
Nils Hasselskog – alias 
A:lfr-d V:stl-nd 

Ingrid Nettervik 

Namnet Nils Hasselskog är kanske inte allom bekant. Men många nickar säkert 
igenkännande om man säger Alfred Vestlund eller skriver A:lfr-d V:stl-nd, som 
namnet bör skrivas för att vara korrekt. Nils Hasselskog är ju den författare som i 
Grönköpings Veckoblad vässade denne skalds lyriska redskap, skapade ”den så 
gott som fullständiga anonymitetens namnförkortning” (A:lfr-d V:stl-nd) och 
gjorde honom till den ärkepekoralist som är hans signum. Att skriva äkta pekoral 
är en svår konst. Det kräver en språkskicklighet och känsla för ordens valör och 
mångtydighet som det är få förunnat att ha. Här följer ett exempel: 
 

Ack mor, lilla mor, lilla moder, 
du väger långt mer än du trott.  
 

Att jag intresserat mig för Nils Hasselskog beror inte bara på att han är en så god 
pekoralist. Ett annat viktigt skäl är att jag är född och uppvuxen i samma stad 
som Nils Hasselskog, nämligen Alingsås, känt inte bara för Jonas Alströmer och 
potatisen utan också för att strax utanför staden togs de första spadtagen till väst-
ra stambanan. Småstaden Alingsås har också, som vi ska se, inspirerat Hassel-
skog till den bild han ger av Grönköping.  

Men nu till Nils Hasselskog! Vi börjar med att studera dikten ”Sång till Mo-
dersmålet” (GV nr 11, 1931): 
 

Sång till Modersmålet 
Sätt fram all världens skatter å ett bräde, 
håll upp vad dyrgrep, som beundran tål, 
och spörj, vad jag av allt ger företräde, 
 – jag pekar avgjort å vårt modersmål. 
Vad är allt guld, om än i gyllne dosor, 
allt vad kulturen av faktorer har 
mot språkets underbara skatt av glosor, 
vi lärt att stamma uti knät å far? 
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Om utomlands, långt hän i våld jag dvaldes 
 – törhända längtat hem sen flera år – 
och plötsligt hörde, att mitt landsmål taldes 
av en flanör, den där å ströget går, 
jag vet, det skulle liksom något brista 
där innerst in, där granens susning bor, 
och gjorde jag personen prima vista 
å närmsta wivel till min du och bror. 
 
Men ve den – dubbelt ve – som blir förvunnen 
att göra våld å ärans hjältemål, 
som vänder till det, brukar slang i munnen  
och fräckt gör nordisk samtalston frivol! 
Jag vet, om hos en sådan bröd jag bröte,  
så långt ifrån att slunga titelband  
jag sloge helst hans glas, att vinet spröte,  
och tryckte aldrig vidare hans hand. 
 
O, Sveamål, du arv av gamla göter,  
som dig med svett å läppen format ut,  
jag svär en svordom, att vadhelst mig möter  
gå inför, att du ej blir förd bakut. 
I dagens larm, vid nattens stilla lyra  
vill städse högt jag hålla min parlör,  
och aldrig skall i mig man äventyra  
en trogen målvakt och ett språkets rör. 
 

I denna dikt finns allt som kännetecknar den mogne skalden A:lfr-d V:stl-nd, 
dvs. Nils Hasselskog: den skenbara tafatthet och de stilbrytningar som känne-
tecknar det äkta pekoralet, allusionerna på kända svenska författare, den fullän-
dade metriska formen, konjunktiverna, det patetiska tonfallet. 

I raden ”vad är allt guld, om än i gyllne dosor” känner man igen Gustaf Frö-
dings berömda rader:  

 
Men strunt är strunt och snus är snus,  
om ock i gyllne dosor, 
och rosor i ett sprucket krus 
är ändå alltid rosor.  

 
Längtat hem sen flera år har ingen mindre än Heidenstam gjort, närmare bestämt 
”sen åtta långa år”. Granens susning möter vi hos Viktor Rydberg och på omsla-
get till Folkskolans läsebok. I ”Ärans och hjältarnas språk” hyllas Esaias Tegnér. 
Hasselskog hade sina husgudar. Till dem hörde Tegnér, Fröding, Karlfeldt, Hei-
denstam och August Bondeson, en annan stor humorist. Genom att hylla mo-
dersmålet anknyter han också till en svensk tradition med rötter ner i 1600-talet 
hos Georg Stiernhielm. Att Köpenhamn var ett för svenskar omtyckt utflyktsmål 
framgår av ”ströget” och ”wivel” (restaurang i Köpenhamn). 

År 1931 trycktes denna dikt i Grönköpings Veckoblad. Då var Nils Hassel-
skog en fullfjädrad diktare, beundrad av sin samtid för den speciella stil som 
kännetecknar hans konstnärskap, det humoristiska sättet att kommenterar dags-
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aktuella frågor. Men det dröjde innan han nådde fram dit, även om hans speciella 
begåvning gjorde sig märkbar tidigt.  

Det har sitt intresse att se hur han utvecklades. Därför går vi bakåt i tiden till 
skaldens födelse 1892 på Broddetorp komministerboställe, mellan Billingen och 
Hornborgasjön. Fadern var alltså präst, något som sonen Nils också eftersträvade 
att bli under en period av sin slingriga studiebana. Han hade venia och predikade 
åtskilliga gånger, bland annat i Alingsås stadskyrka. 

Släkten var på fädernet äkta västgötsk i flera generationer, men modern var 
från Uppland. Hon var en god och varmhjärtad kvinna. Sonen Nils älskade henne 
djupt och innerligt livet ut (och hon överlevde honom), vilket de många kärleks-
fulla breven vittnar om. Nils var en flitig brevskrivare. Breven till de nära och 
kära vittnar om att han tidigt började utveckla den stil som han sedan så virtuost 
behärskade. Här följer några citat ur tidiga brev till modern:  

 

Sofver Mor ordentlig middag? Jag mår mycket bra, trots ylletröjan som Mor var 
vänlig och sände mig. Hur står det till med min trötta, men ändock alltjämt out-
tröttliga Mor? Ja, kära Mor, med Guds hjälp och tanken på Eder går allt som en 
dans. 

 
Den sista meningen inleder ett brev från Skara, där det verkligen inte går som en 
dans med skolarbetet för den allt annat än flitige Nils (Peterson, 1948 s. 51, 32). 

Ett annat vittnesbörd om kärleken till modern bär den välkända dikten ”Å 
Mors dag” (GV nr 6, 1932). Den har enligt Nils Hasselskogs levnadstecknare 
August Peterson vuxit fram ur den ton av skämtsam kamratlighet som rådde mel-
lan mor och son: 

 
Ej lyser ditt namn i bemärkt ”Vem är vem?”, 
ej heller i ”Rikstelefon”. 
Men jag kommer ändock å var årsdag hem,  
så förunderligt dragen, din son. 
Den doftande Peter på sängen 
och tårtans och blommornas prakt 
behålla kring känslosträngen 
sitt grepp med rent säregen makt. 
 
Ack, mor, där omkring mig bland rosor och blad 
du ömhänt och ömfotad går, 
jag ville, jag visste, jag vet icke vad 
att säga, så bäst du förstår. 
Hur varm känns min tacksamhet icke, 
var gång jag blir bjuden så här, 
att, mor, när tillbaka vi blicke, 
du gjort mig till den, som jag är! 
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Väl skakar du, mor, ditt försilvrade hår 
och min lyra dig helt slår ifrån. 
Och dock, huru gått med den hela furor, 
därest du icke fött mig till son? 
Vad diktkonstens glansperioder 
av tysta små mödrar berott!… 
Ack, mor, lilla mor, lilla moder, 
du väger långt mer, än du trott. 

 
Husgudarna Karlfeldt och Fröding lyser igenom. ”Ej finns deras namn på häv-
dens blad/ – de levde i ringhet och frid”, skriver Karlfeldt, vilket låter sig jämfö-
ras med diktens inledningsrader: ”Ej lyser ditt namn i bemärkt ’Vem är vem?’,/ 
ej heller i ’Rikstelefon’”. Fröding uttrycker en önskan ”Jag ville, jag vore i India-
land” att jämföra med V:stl-nds ”jag ville, jag visste, jag vet icke vad”. 

Det patetiska tonfallet (”Och dock, huru gått med den hela furor, därest du 
icke fött mig till son?”), dubbeltydigheten med sonen som kommer ”så förunder-
ligt dragen”, ordparet ”ömhänt” och ömfotad”, ordleken med ”Den doftande Pe-
ter på sängen” och modern som skakar ”sitt försilvrade hår” – det är bara en 
skicklig pekoralist som kan utnyttja språkets inneboende kvaliteter på detta vis. 
För att inte tala om slutraderna. ”Ack, mor, lilla mor, lilla moder,/ du väger långt 
mer, än du trott.”. Det kan för övrigt nämnas att barnen Hasselskogs mor i sin 
yttre gestalt var en mycket spröd varelse. 

Fem barn föddes i det västgötska komministerbostället, tre pojkar och två 
flickor. Alla dessa barn har sin motsvarighet i prästhemmet i Grönköping, där 
kyrkoherde Paulssons fem barn är uppkallade efter de hasselskogska barnens bi-
namn. Yngste brodern Sven gjorde i sinom tid dråpliga vinjetter till Grönköping i 
Helg och Söcken, de samlingsvolymer av införda bidrag i Veckobladet som gavs 
ut flera år i följd.  

Men nu har vi åter gått händelserna i förväg. Vi har ännu inte kommit längre 
än till barndomen i Nils Hasselskogs levnadslopp. År 1899 utnämndes Adolf 
Hasselskog till kyrkoherde i Alingsås. Dit flyttade familjen våren 1900, då fa-
dern tillträdde sin tjänst. 1905 avancerade han till kontraktsprost i Kullings kon-
trakt. Han var mycket uppskattad som predikant, både för det enkla innehållet i 
predikningarna och för det känsliga och klangfulla framförandet. 

Nils var redan som barn en liten spelevink, något som utvecklades med åren. 
Man kan nästan säga att han blev familjens svarta får, men som sådant mycket 
älskad av både föräldrar och syskon. Ständigt förlät de honom hans felsteg. Han 
var från tidigaste barnaår en stor djurvän och reagerade starkt på andras elakheter 
mot djur. Särskilt djurvänligt var det dock knappast att servera hönsen havrekorn 
som hade blötlagts i brännvin. En höna blev så upprymd, berättas det, att hon 
försökte sig på en simtur tillsammans med ankorna. Det ligger här nära till hands 
att tänka på en annan uppfinningsrik gosse, nämligen Emil i Lönneberga. Han 
var dock omedveten om vad han serverade sina höns, när han gav dem de goda 
körsbären som mamma Lina hade använt för körsbärsvinet till fru Petrell.  

För skolan visade Nils inget större intresse, men tidigt gav han prov på sin 
diktartalang. Nog låter följande strofer, skrivna före tio års ålder, antecipera en 
A:lfr-d V:stl-nd! 
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P r e s t a p o j k e n  
Nisse bor i Alingsås, 
Äter kalfvastek med sås, 
han i storskolan nu går, 
han är bara nio år. 
I april han fyller tio, 
hanses bror är femton år, 
om två år blir Anna nio. 
Nisse är en prestagosse, 
af den gamla stammen, 
han har vart i mången mosse 
och i ankedammen, 
han i Alingsås nu är, 
han har länge varit där, 
han har ganska skojigt. 
 

I Alingsås gick Nisse i folkskolan endast sista terminen. Fram till dess undervi-
sades han av sin mamma i hemmet. Höstterminen 1901 blev han lärjunge vid 
Alingsås femklassiga Samskola. Nisse kom att gå sex år i denna skola, eftersom 
han blev tvungen att gå om fjärde klassen. Detta är typiskt för hans skolgång, 
som även i fortsättningen, närmast i Skara, skulle lämna mycket övrigt att önska. 
Det skulle dröja länge innan Nisse lärde sig konsten att studera. Berömmelse 
skaffade han sig mera som enfant terrible än för sina studier. Han var redan nu en 
fullfjädrad skämtare som lätt hittade slagfärdiga repliker i de flesta situationer. 

I det hasselskogska hemmet ägnade man sig ofta åt högläsning. Särskilt popu-
lär var August Bondeson med Skollärare John Chronschougs Memoarer, en vik-
tig läromästare för den blivande grönköpingsförfattaren. Men man läste också 
Topelius, Mark Twain, Dickens, Viktor Rydberg, Heidenstam, Selma Lagerlöf 
m.fl. 

Staden Alingsås fanns kvar som en fast punkt hela livet för Nils Hasselskog. 
Där bodde ju den älskade modern kvar. Alingsås har också lämnat varaktiga spår 
i Grönköpings-journalistiken. När Hasselskog längre fram ägnade sig åt dessa 
skriverier hade han alltid en bild av Alingsås stadsplan för sitt inre öga, har han 
berättat. Särskilt centrum med kyrkan, apoteket, varmbadhuset och posten. Detta 
bildminne omfattade även stadens omgivningar. I en intervju, gjord när han blivit 
berömd för sina skriverier, säger han: ”Jag har svårt att tänka mig Gökmassivet 
och Bergska sjön utan att komma ihåg Härsberget och Gärdsken vid Alingsås” 
(Peterson, 1948, s. 23). Småstaden Alingsås gav alltså Nils Hasselskog det pri-
mära underlaget för den bild som han tecknar av Grönköping. Vi måste samtidigt 
komma ihåg att Grönköping och dess veckoblad inte är hans skapelse, men han 
utvecklade bilden av detta samhälle och gjorde den mer pregnant. 

Efter de sex åren vid Alingsås Samskola var det dags för fortsatta studier mot 
studentexamen. Liksom pappa och storebror Carl-Erik skulle Nils till det anrika 
läroverket i Skara. Här helinackorderades han hos en gammal tant som var vän 
till familjen. Nu inleddes en intensiv period av brevskrivning till familjen, som i 
mångt och mycket kan uppfattas som förövningar till det skrivande som Hassel-
skog skulle utveckla till mästerskap. Brevens ingående skildringar av matsedeln 
kan till exempel betraktas som förberedelser för de kulinariska betraktelser som 
Grönköpings borgmästare Sjökvist hänger sig åt.  
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Jag kommer just nu från ett ganska strängt arbete, nämligen middagen. Ty vi 
fingo en gammal höna, som var seg som tuggummi. Vi fingo också slita med be-
sked. Stackars Kloooo var det rysligt synd om. Med båda händerna på bordet och 
armbågarna i luften fäktade och regerade han värre och stora svettdroppar pärlade 
från hans panna och näsa och rullade ner på hans sega hönsalår. Han har nu suttit 
och vederkvickt sig på en stol och torkat bort svetten. Gymnasisterna ordade om 
släggor, köttyxor och dylikt, så att tant var alldeles ifrån sig. (Petersson, 1948, s. 
24) 

Breven hem innehåller också detaljrika beskrivningar av miljöer och människor i 
tonfall som vittnar om att han redan nu har tillägnat sig det grönköpingska sättet 
att se på tillvaron. Studierna gick det dock sämre med. ”Jag hoppas att kunna 
glädja Far med att vara flitig i skolan, något som måste medföra ett vackert be-
tyg, då det ej är så svårt på latinlinjen”, skriver sonen Nils till fadern på hans 50-
årsdag. Lätt eller svårt – hur det än förhöll sig med latinlinjens krav så är det ett 
faktum att Nils hade föga framgång med sina studier. Redan första terminen blev 
det underbetyg i matematik, tyska och engelska. Hade man satt betyg i kortspel 
hade detta med all säkerhet blivit högt, ty sådant ägnade sig skaradjäknen flitigt 
åt, och han lade ned stor möda på ett långt brev till föräldrarna om det för honom 
gällande rökförbudet. Han skriver bl.a. följande: ”För Carl-Erik fanns intet rök-
förbud fastän han knappast alls rökte. Man kan heller ej känna sig som en gym-
nasist när man är förbjuden att röka och jag är nog den ende i detta fall” (Peter-
son, 1948, s. 28). 

Någon examen för Nisse blev det aldrig i Skara. De tidigare nämnda underbe-
tygen utökades med latin vid första årets slut, och även om han lyckades läsa upp 
sig under sommaren, så blev det andra året underbetyg även i historia och geo-
grafi. Det är lätt att förstå att han ägnade sig åt helt andra saker än studier i Ska-
ra, ty obegåvad var han inte, i synnerhet inte när det gäller språk. Sorti från Skara 
alltså, med C i tyska, franska och matematik, BC i historia och fysik samt C i 
Uppförande och Flit! Misslyckades gjorde han också när han försökte ta real-
skolexamen i Alingsås. Han lyckades dock tentera in vid Göteborgs Högre Sam-
skola, inackorderades i denna stad och blev på nytt en flitig brevskrivare. Han 
utvecklade även sin diktartalang. Här ett smakprov ur en namnsdagsdikt till den 
älskade modern: 
 
 
 

Stråla, sol och glittra, dagg! 
Sjuden, frön och knoppar! 
Flyg i högsta topp, o flagg! 
Slamren kaffekoppar! 
Tindra, blick och klinga, skratt! 
Skald, statt upp att sia! 
Varde ljust och varmt Och gladt! 
Lefve Mor Maria! 
----- 
 
 
 

 78



 
 
Skämt åsido. – Vi åt Mor 
nu så hjärtligt alla 
glädje lång och lycka stor 
samfäldt anbefalla. – 
Måtte sent det bleka bud 
Komma med sin lia! 
Mor behöfva vi. – Ja, Gud 
Skydde Mor Maria!  
(Peterson, 1948, s. 51) 

 
I brevet beklagar han att namnsdagen infaller på en vardag:  

Men om fem år lär den väl skola infalla på en söndag, och om det med mina stu-
dier går efter beräkning kanske jag då skulle ha tagit studenten och således kunna 
hedra Mor och anrättningarna med en synnerlig närvaro.  

I brevet finner vi något av Alfred Vestlunds tonfall eller John Chronschougs. Ett 
brev till syster Anna-Lisa slutar så här: ”En sann fröjd vore att få se en liten till-
mötesgående syster på Alingsås järnvägsperrong” (Peterson, 1948, s. 48). 

I Göteborg började Nils Hasselskog också skriva vers på västgötska. En sådan 
dikt har titeln ”Min hembögd” och kan sjungas till melodin Ack Värmeland, du 
sköna. Här följer en strof: 
 

Jag älskar dej, min hembögd du däjeliga lann, 
där långt tebeks i ti’n min vagga runka, 
där jag e mö för lifvet å hem å löcka fann 
å där ja vell te dödagar lunka. 
Jag älskar dej så möcke, som de ja ä gutt te 
å ägnar dej min visa, så skröpeli ho e. 
Ja, älskar dej om mårna, när sola kruper opp 
å de ä skönt å stilla å svalit, 
när mor i stuga fatar sin ottetår mä dopp 
å tåppen har sin första resa galit, 
när såsom en fått sofva å töcker en ä stark 
å får begönna påta i sina fäders mark.  
(Peterson, 1948, s. 54 f.) 

 
”E mö för lifvet” – Nils hade för första gången blivit förälskad men inte så djupt 
att det skulle räcka livet ut. Det började nu också ordna sig med studierna – han 
hade väl insett att studier innebar pluggande och blev till sist student 1912, fort-
farande med underbetyg i matematik, men han hade AB i svenska och latin. Så 
här kommenterade den nybakade studenten själv sin prestation: ”Det går väl an 
att ta studenten, när man kan något; värre är det, när man ingenting kan.” Han ta-
lar här av erfarenhet. 

Under Göteborgsåren ägnade sig Hasselskog också flitigt åt att dikta, och åt-
skilliga verser flöt in i Alingsås Tidning och i Vecko-Journalen. Han skrev bland 
annat sonetter. Ett bevis på hans ekvilibristiska verskonst utgör ett långt hexame-
terbrev till syster Helfrid. Inledningsraden lyder ”Högligen trefliga tös och afse-
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värt hyggliga Syster!” (Peterson 1948, s. 73). I detta brev skildrar han sin nuva-
rande pensionatstillvaro i raljerande ton. Ett citat får visa hur det kan låta: 

– Undrande, spörjande, går jag emot februari den 1:ste – då skall det nämligen 
komma en ny uppenbarelse hit, som är lärarinna och visst har pincenez samt lär 
skällas för Orrvik. Hoppas hon ej är för tyst eller tråkig, eller för rösträtt eller – 
det värsta av allt – ”musikalisk”, ty Jämmerdals taffel är i så jämmerligt skick, att 
en piga kan röras till tårar. Inte en ton har jag rört ännu, trots gummans förmaning, 
inte en ton skall bli rörd – har jag lofvat mig själf – förrn hon stämt den. Thorsten 
har tjatat och tiggt: Din hurrande bofink, så spela! – Dock i går kväll sa’ jag te’n 
att jag gärna vill spela så snart som taffelen bara blir stämd. Och han lofvade 
bums styra om’et. (Peterson, 1948, s. 74)  

Baksidan av brevet är prytt med komiska teckningar som understryker skillnaden 
i kost mellan hemmet och pensionatet.  

Den nyblivne studenten började sedan studera juridik i Uppsala, men med lika 
usel framgång som han bedrev studier i Skara. Det var annan verksamhet som 
lockade ynglingen, och några betyg blev inte tagna. Han lyckades övertyga för-
äldrarna om att det skulle gå bättre i Stockholm, men så blev icke fallet. Där 
lockade alla konserttillfällen och i ännu högre grad operan. Nils Hasselskog var 
en hängiven beundrare av framför allt Wagner. Höstterminen 1914 besökte han 
operan 14 gånger från 23 september till 4 november! Fram till den 3 april 1918 
gjorde han 77 operabesök, därav 22 Wagneroperor. Han bokförde noga sina ope-
ra- och konsertbesök. 

Men studierna gick det alltså dåligt med. Det blev nödvändigt för honom att 
försörja sig, och han tog anställning på postbanken. Hela tiden skrev han artiklar 
och dikter, men ännu inte i Grönköpings Veckoblad, en tidning som han dock 
läste med intresse och insåg att djupaste allvar dolde sig under skojet, vilket ju 
var hans eget sätt att uttrycka sig. 

Så blev Nils Hasselskog djupt och varaktigt förälskad i en flicka, vilket kan ha 
haft betydelse för att han bestämde sig för att bli präst. Hans föräldrar gladde sig 
åt detta. Han studerade nu flitigt, särskilt filosofi, hebreiska och grekiska, mer än 
ämnen som har med de teologiska studierna att göra. Fadern ordnade med venia i 
Skara stift. Nils Hasselskog var en predikant man gärna lyssnade till. 

Innan vi närmar oss Grönköping ska en tragisk händelse nämnas: Nils fästmö 
fick cancer och dog 1918. Sorgen dolde fästmannen genom sitt skrivande och 
sina predikningar. År 1918 blev Hasselskogs genombrottsår som grönköpings-
skribent, till stil och innehåll, dock ännu ej i Veckobladet utan i Alingsås Tidning 
och Elfsborgs Nyheter. Ett exempel får belysa hans sätt att skriva. De styrande i 
Alingsås hade allvarliga planer på att riva den gamla bron som i centrum fortfa-
rande går över Lillån. Det resulterade i en lång satirisk artikel undertecknad 
”Vän af framsteg, uppsving och sådant”. Här ett kort utdrag: 

Först måste jag förutskicka en anmärkning. Bron är ovillkorligen stötande. Alla 
människor måste stöta sig på den. Jämförd med andra städers broar, i verkligheten 
eller på vy, är den ett sorgligt faktum: sten i stället för järn, kupig i st.f. flat, och 
dessutom alldeles grön af mossa, som fått växa hur mycket som helst utan att bli 
bortskrapad. Tänka sig hvilket intryck af samhället den måste gifva främlingen 
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som går öfver den! Mer än en gång jag mött släktingar på station har jag nödgadts 
föra dem en annan väg genom staden: öfver torget, förbi telefonpaviljongen och J. 
Alströmer samt Storgatan fram. Detta ehuru jag bor på Stampen. Och många äro 
de som så få göra, åtminstone de, som ha en aktad släkt, från större städer. Också 
har nu en ärad stadsfullmäktige framkommit och bett att bron måtte få bli rifven. 
Sålunda alldeles i enlighet med min tanke. Jag ber att få uttrycka min tacksamhet 
härför. (Peterson, 1948, s. 135) 

Jag är Nils Hasselskog mycket tacksam för att denna bro inte fick skatta åt för-
gängelsen.  

Nils Hasselskog blev aldrig präst. Han studerade visserligen flitigt men som 
sagt inte teologi utan framför allt filosofi. Vid slutet av vårterminen 1921 hade 
han varit student i nio år utan påtagligt resultat. Han fick börja om från början 
och blev kollega med Grönköpings mag. Hagwald. Det vill säga han blev lärare i 
folkskolan och en alldeles utmärkt sådan efter framgångsrika studier vid Göte-
borgs folkskoleseminarium. Här träffade han sin blivande hustru Kerstin, också 
hon mycket musikintresserad, fastän hon föredrog Bach framför Wagner. De gif-
te sig 1922 och fick 1924 sonen Nils.  

Nils senior skrev fortfarande flitigt i diverse publikationer, men det var när 
han 1925 drabbades av höfttuberkulos efter en svår influensa och blev länge 
sängliggande som han bestämde sig för att han skulle skriva för Grönköpings 
Veckoblad. Han skickade in en längre historia till Hasse Z., bladets redaktör, 
med följande ingress: ”Upprörande nedrighet mot svärmoder. Känd lantmätare 
skjuter dylik runt i Varuhusets svängdörr, varefter han avviker. Även hr polis 
Paulus Bergström och polishunden Karolina indragna (förklarande not: ’i dörren, 
i olika bås’)” (Hasselskog & Hasselskog N:son, 1946, s. 19). 

Hasse Z. blev förtjust och skriver: ”Många, förövrigt goda stilister, ha förgä-
ves försökt sig på att skriva för Grönköpings Veckoblad utan att lyckas, men Ni 
har just lyckats träffa själva nerven” (Peterson, 1948, s. 170). Det blev början till 
ett samarbete som varade hela Nils Hasselskogs korta liv. Ty kort blev det. Han 
drabbades ofta av svåra förkylningar, som ibland ledde till lunginflammation, 
och det var en sådan som ändade hans liv 1936.  

Alfred Vestlund – ständigt förlovad med borgmästare Sjökvists dotter Irma – 
var lika lite som de övriga figurerna i Grönköping Nils Hasselskogs uppfinning. 
Under pseudonymen Alfred Vestlund skrev Oscar Rydqvist, som för övrigt ock-
så skrev barnböcker. Hasse Z. hörde sig försiktigt för hos Rydqvist, och denne 
gick omedelbart med på att överlåta poesiskrivandet till Hasselskog. Han gjorde 
om skrivningen av namnet ”till den falska blygsamhetens signatur”, A:lfr-d 
V:stl-nd, och han förvandlade den självbelåtne varuhusexpediten Vestlund från 
en usel poet till en usel poet av hög klass. 

Det blev allt mer av Nils Hasselskog i Grönköpings Veckoblad. Hasse Z. kom 
med den ena beställningen efter den andra. Efter en tid tyckte Hasselskog att det 
kunde vara på sin plats att samla de grönköpingska artiklarna i bokform. Karl 
Otto Bonnier avböjde, men Hasse Z., som delade Hasselskogs uppfattning, vän-
de sig till Wahlström & Widstrands förlag som nappade. Och i april 1927 låg den 
första utgåvan av Grönköping i Helg och Söcken på bokhandelsdiskarna. Recen-
sionerna blev lysande. Till och med Handelstidningens Torgny Segerstedt skrev 
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uppskattande om boken, som var illustrerad av Nils lillebror Sven. Det blev se-
dan i stort sett en bok om året av samma slag, och när förlaget ställde sig tvekan-
de med motiveringen att publiken skulle tröttna, lyckades Hasselskog övertyga 
dem om att man hade fel. 

Nils Hasselskog var nu ett så uppskattat namn att även radion vände sig till 
honom. Den 15 oktober 1928 skedde debuten i detta medium i borgmästare Sjö-
kvists namn. Borgmästaren reflekterar över såväl tillagning som uppfödande av 
gäss. I ett senare radioprogram fick lyssnarna ta del av sparbankskassören Jules 
Vedmans tankar kring sparandets välsignelser. I ett annat program ger Hr polis 
Paulus Bergström goda råd i trafikkultur i Grönköping. Naturligtvis framträdde 
även Alfr. Vestlund (namnet återges så i trycket) i det nya mediet. Han föreläste 
om ”Poeten genom tiderna. Ett populärvetenskapligt genomsnitt”. Hasselskog 
hade förmågan att leva sig in i samtliga grönköpingska karaktärer. Framträdan-
dena i radio i olika Grönköpings-gestalters namn blev så många att även dessa 
föredrag gavs ut i bokform under titeln Hallå, Hallå, Grönköping – Motala 
(1930). Titeln anspelar naturligtvis på det tidiga anropet i radio: Stockholm – 
Motala. 

En enda diktsamling har A:lfr-d V:stl-nd alias Nils Hasselskog gett ut, Guld-
regn (1935). Planerna på ett sådant verk började ta form efter det att Hasse Z. i 
ett brev 1931 hade ställt frågan: ”Har Ni tänkt på att någon gång ge ut ett litet 
häfte samlade dikter av Alfred Vestlund?” (Peterson, 1948, s. 216). Hasselskog 
blev entusiastisk inför förslaget, men förlaget Wahlström & Widstrand reagerade 
inte positivt när Hasselskog började sondera terrängen under våren 1932. Så 
dröjde det också ända till 1935 innan diktsamlingen blev verklighet. På förslag 
från Hasse Z. inleds denna med en essä. Här kommenterar Nils Hasselskog på ett 
oefterhärmligt sätt, med halsbrytande bilder och parodierande kurialsvenskan, 
Alfred Vestlunds poetiska uttrycksmedel, ofta med exempel hämtade från tidiga-
re dikter. Diktsamlingen innehåller nämligen endast relativt nyskrivna bidrag, 
dikter som uttrycker den verklige skaldens livsuppfattning, ”om man läser dik-
terna rätt”, enligt vad hustrun har skrivit i brev till Hans Ruin. 

Guldregn fick ett positivt mottagande. En recensent karakteriserar Hassel-
skogs humor som ”det skämt som man inte bara skrattar åt, utan också blir en 
smula visare av”. Dagens Nyheters recensent berömmer inte bara skalden Vest-
lund utan också Hasselskogs analys av denne, som hon finner så glänsande att 
den ”utan vidare sätter landets annars så tjänstvilliga anmälarkår ur funktion” 
(Peterson, 1948, s. 239 ff.). 

Bilden av Nils Hasselskog vore ofullständig om inte transpiranto nämndes. 
År 1929 lät han sig inspireras av det konstgjorda världsspråket esperanto till att 
låta magister Ludwig Hagwald presentera sitt nya, konstgjorda världsspråk, ”som 
han å grund av dess ovanliga klarfattlighet velat kalla Transpiranto”. År 1931 
publicerades i Grönköpings Veckoblad ”Kanta studiosi”, Svenska studentsången 
å transpiranto. Den kan vara passande att ta med som exempel i en studie som 
vänder sig till en akademiker: 
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Kantom studjosi ekstrabon sjur! 
Lassom galeja in spring juvenar, 
nock funkar kordan kum san’ bravur, 
kaj futura blondina üst var. 
Nolla furii 
in va psykosan sit, 
esperan v’ami,  
promissan va kredit, 
kum voj knopa bandage 
in plantage, 
kvo dulkissan diploma florit, 
kvo dulkissan diploma florit. 
Hojlah!  
(Hasselskog & N:son Hasselskog, 1946, s. 156)  

 
Något exempel ur Guldregn bör också finnas med, och med tanke på den tidsål-
der som du – Solveig – nu kommer att inträda i väljer jag första strofen ur dikten 
”Pension”: 

Jag ville, jag vore en full pensionär 
Och pensionen flöt ut per kvartal. 
Jag drog mig tillbaka som levnadskonstnär 
i någon berusande dal. 
Där ville jag bygga mitt livs pensionat 
och säga vemhelst gick förbi, 
att samvetsfrid, parad med sömn jämte mat, 
se där min filosofi.  
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Ingrid Nettervik är fil. dr i litteraturvetenskap. Hon har varit gymnasielektor, metodiklek-
tor och universitetslektor, konstruktör och bedömare av centrala prov i svenska, varit ord-
förande i Svensklärarföreningen och har skrivit läroböcker för gymnasieskolan och hög-
skolan. Hon är ordförande i Vilhelm Moberg-Sällskapet och ledamot av Smålands Aka-
demi. Hon känner Solveig sedan länge och arbetat tillsammans med henne i många år. 
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Stavstad − vikingarnas 
sudoku 

Per Stille 

Vikingatidens människor var förtjusta i tankelekar och intellektuella utmaningar. 
De tyckte om gåtor, sådana som kanske möter i Rökstenens dunkla text. Deras 
poesi var konstruktioner av djärva och dunkla bilder och komplicerade versmått. 
Utifrån runraden skapade de olika typer av lönnskrift som byggde på ordningen i 
runraden eller omställningar av denna. 

Också lekar och spel fanns det gott om i vikingatidens samhälle. Många är 
allmänt kända och lever kvar än idag. Brädspel var omtyckta. Här fanns det spe-
cifikt nordiska brädspelet nävtavla (isländska hnéfatafl). Med all denna bakgrund 
kan man se det som en ren tillfällighet att någon motsvarighet till sudoko – så 
vitt vi vet – inte skapades under vikingatiden. 

Om man hade skapat en motsvarighet till sudoku hade det säkert byggt på de 
16 runorna i den yngre runraden. Kanske hade man med ett allittererande namn 
kallat det för stavstad. Det kan ju vara en någorlunda god motsvarighet till sudo-
ku eller Number Place. 

Här ges en möjlighet att lösa en äkta stavstad. Reglerna är de samma som i 
sudoku, men planen är större och omfattar 16x16 rutor. I varje box, rad och ko-
lumn får endast finnas en av de 16 vikingatida runorna: 
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Jag vet att Solveig är en problemlösare och att hon tycker om korsord. Det känns 
roligt att få tillägna henne mitt hittills enda försök i genren och jag hoppas att det 
kan ge en tankekrävande stund. 

 

Per Stille, TL, FD lektor i nordiska språk vid Växjö universitet sedan 2003. Född i Tranås 
och har disputerat i Uppsala på en avhandling i runologi. 

Lösningen finns på sidan 101. 
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Nidingsdådet i Nöbbele  

Anna Maria Ursing 

I en arbetsjournal 1929 gör Elin Wägner följande notering: ”Folkskollärarinnan 
B. tretton år i H. Och aldrig en lugn natt. Ingen tänkte på att hjälpa henne förrän 
dådet i Nöbbele”. Den roman som Wägner vid denna tid arbetar på är Svalorna 
flyga högt där handlingen tidsbestäms på följande sätt:  

På den tiden då det hände var det en särskild form av råhet som gick epidemiskt, 
den nämligen att skrämma och kränka ensamma lärarinnor i skolhus. Sedan an-
språken på bildning stigit, fingo småskollärarinnor inte längre flytta från by till by 
med sin lärdom. Därför byggde kommunerna i stället småskolor mittemellan by-
arna, och där sutto nu lärarinnorna genom hela livet. Deras nerver pressades av 
ensamheten som de befolkade med faror. Det behövs inte mera än att ett enstaka 
dåd mot en kamrat blev känt genom tidningarna, så väcktes oron hos dem alla. 
Den steg under de långa vinternätterna, den blev kronisk. De upplevde som hallu-
cinationer många inbrott, hörde filar raspa och rutor klinga, hörde steg och dröm-
de onda drömmar. 

Denna rädsla drog till sig som magneten järnet dem av vägarnas folk som finna 
nöje i att tortera och skrämma, därför att de icke ha några andra förströelser. Vad 
skall man finna på i kväll? Å, racksingen, man kan alltid skrämma en lärarinna. 

Elin Wägner hade tagit intryck av en händelse som på sin tid väckte stor upp-
märksamhet i Sverige. Skolhus på landet kan vi idag se som symboler för idyll, 
röda små hus med vita knutar, omgivna av syrener. Den lärarinna som hör till 
detta rara lilla skolhus minns man kanske som en medelålders, bestämd, sträng 
kvinna. Många samtida tidningsnotiser ger emellertid en helt annan bild. Var lä-
rarinnor i själva verket plågade av skräck och ensamhet? En tidningsnotis från 
1899 lyder:  

Kysst af sexton rallare blef häromdagen en lärarinna i Finnåker. De pusshungriga 
järnvägsarbetarne gingo in till lärarinnan och fordrade tributen af hennes läppar, 
hvilken den värnlösa ej tordes annat än skänka dem. (Arboga Tidning 7/4 1899)  

När småskollärarinnornas tidskrift noterar denna tidningsnotis markerar redak-
tionen att ämnet inte är lämpligt att skämta om:  
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Vi kunna tänka oss den stackars lärarinnans förskräckelse öfver dessa objudna och 
oblyga gästers besök. Det bör verkligen hafva varit något mindre angenämt att 
blifva kysst af 16 rallare. Det är dock tyvärr inte första gången som ensamma lära-
rinnor blifva öfverfallna i sina skolhus”. (Tidning för lärarinnor 21/4 1899)  

En annan notis från samma år rapporterar: 

Attentat mot lärarinna. I Kinneveds socken har i dagarna inträffat en händelse, 
som där väckt en pinsam uppmärksamhet.  

Icke långt från kyrkan ligger ett skolhus, där en lärarinna, som har ord om sig att 
vara både duglig och nitisk, bor ensam och allena. Samma dag som hon avslutade 
sin examen och stod i sitt rum, där hon nyss tändt sin lampa, blef en stor sten på 
åtskilliga kilos vikt med en hiskelig fart kastad in genom fönstret. Den slog sönder 
lampglaset och var endast några få tum från lärarinnan hufvud. Inom ett ögonblick 
efterföljdes den af två andra stora stenar.  

Nog borde alla hederliga kinnevedsbor bemöda sig få rätt på nidingen, för att han 
skulle få den lön, han så väl förtjänar. (Westgöta-posten 22/11 1899) 

En artikel i Aftonbladet den 31/7 1907 belyser den bakomliggande verkligheten. 
I början av sommaren, innan badlivet på Marstrand med sin elegans och flärd 
kom igång i samband med kung Oscar II:s årliga besök, tog den ideella förening-
en ”Stacken” emot klena och sjuka småskollärarinnor för att i sitt sommarhem ge 
dem vila och ro med god och närande mat och fri läkarvård. ”Stacken” startades 
1897 av fröken Nicoline Frisch, en Marstrandsbo och f.d. lärarinna. Hon ömma-
de för de många småskollärarinnor som var utarbetade och utsvultna, led av 
blodbrist, magåkommor, olika former av nervositet och neurasteni samt reuma-
tism – de som hade tuberkulos fick inte komma dit. 

I tidningsartikeln anges ett antal orsaker till att småskollärarinnors hälsa var 
bruten i förtid. Lärarinnor frös och svalt och drog på sig kroppsliga sjukdomar. 
Vanligen hade de studieskulder och lönen var mycket liten, 200–400 kronor om 
året samt tjänstebostad om ett rum och kök med fri ved. Bostaden var ofta un-
dermålig, provisorisk, kall och fuktig. Ofta regnade det in och på vintermorgnar-
na var skolsalen iskall när barnen kom. Men än värre: det var inte ovanligt att lä-
rarinnor i ensligt belägna skolhus utsattes för överfall av ”råa och druckna kar-
lar”. I artikeln sägs vidare:  

Många lärarinnor ha för att rädda sig måst tunnklädda fly i mörker, köld och snö 
och många ha genom skrämsel eller förkylning ådragit sig ohälsa för livstiden. 
Somliga ha förlorat förståndet av förskräckelse. Det lär också vara faktiskt att en 
stor procent af de kvinnliga patienterna på hospitalen utgöres af småskollärarin-
nor. 

Skribenten avslutar med en önskan att den välgörande inrättningen måtte bringa 
välsignelse inte bara för sjuka och lidande småskollärarinnor utan även indirekt 
för det uppväxande släktet. ”Det är ej svårt att förstå af hvilken vikt det är för ett 
land att dess barn undervisas af friska och harmoniska lärarinnor. Allt hvad som 
göres för att främja detta syfte är i sanning ett sant fosterländskt verk”.  
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Sommaren 1907 uppstår en tidningsdebatt föranledd av recensionerna av den 
nyutkomna romanen Hvit ljung av Mathilda Roos. Hovpredikanten E. D. Heü-
man hävdar i tidskriften Vårt land 27/4 1907 att boken smutskastar och beljuger 
Sveriges prästerskap genom att skildra en kyrkoherde som inte tar det ansvar för 
lärarinnors säkerhet som åvilar honom i egenskap av ordförande i skolrådet. 
Romanen får emellertid uppskattande omdömen bland annat av den stränge kri-
tikern Carl David af Wirsén och av Fridtjuv Berg, redaktör för Svensk lärartid-
ning och tidigare ecklesiastikminister. I en rad tidningar påtalas flera konkreta 
fall av våld mot lärarinnor. 

Sju år senare, år 1914, skriver Anna Maria Roos, syster till ovannämnda Ma-
thilda Roos och författare till läseböckerna Sörgården och I Önnemo, två artiklar 
om ”De ensamma landsbygdslärarinnorna” i Aftonbladet 24/2 och 25/2 1914. 
Samtidigt väcker deras bror, riksdagsmannen Adolf Roos, i första kammaren en 
motion (nr 80) om trygghetsåtgärder för små- och folkskollärarinnor i ensamt 
liggande skolhus. I andra kammaren väcks samma motion, i vilken nämns att ett 
stort antal lärarinnor i tidningsartiklar och brev har berättat om de inbrott och 
försök till övervåld för vilka de varit utsatta och även talat om oro och ångest 
framkallad av ”ytterlig värnlöshet genom vetskapen om att ingen mänsklig hjälp 
kan ens i största nöd påkallas”. Statistiken visar att inget yrke har så stor procent 
sinnesjuka som småskolelärarinnekåren och lärarinnorna kan inte förväntas be-
härska sin fruktan eftersom de är utsatta för en fara som anses ”långt värre än 
döden”, tidens omskrivning för våldtäkt. I motionen sägs att män inte kan före-
ställa sig den fasa som väcks i en kvinnas hjärta vid blotta tanken på att ”falla of-
fer för en usling som vill beröva henne icke hennes liv men hennes ära”. I den 
debatt som 27/2 1914 fördes i andra kammaren gjordes ett dussin inlägg, där de 
flesta uppmärksammar de redan dyra skolkostnaderna. I utskottsbehandlingen 
förslås nämligen att kommuner ska låta inreda en extra lägenhet till uthyrning i 
ensliga skolhus.  

En utredning tillsätts och resulterar i Kungliga folkskolestyrelsen cirkulär i 
dec. 1916 till Skolråd angående åtgärder för beredande av ökad trygghet åt en-
samboende lärarinnor. Där föreläggs kommunerna att utan dröjsmål se till att 
ensamt boende lärarinnor bereds trygghet och att skolbyggnader om möjligt för-
läggs till bebyggt område. Anledningen sägs vara att lärarinnor utsätts för stora 
faror, ”ja till och med för den svåraste kränkning som kan drabba en kvinna”, 
och att medvetandet om dessa faror kan fylla en lärarinna med ”ständig oro och 
ängslan”. Inte minst av omsorg om de barn som hon är satt att undervisa rekom-
menderas en översyn av alla lärarinnebostäder. Sveriges skolråd får olika förslag 
till åtgärder; ett är att lärarinnan får en bostad stor nog att ”hysa någon anförvant 
eller en tjänarinna”. Problemet med detta förslag är att det medför ekonomiska 
uppoffringar för lärarinnan, ”som hon med sin blygsamma avlöning inte kan 
komma ut med”. Ett annat förslag är att skolhusen förses med bommar och luck-
or för fönster och dörrar. Slutligen rekommenderas anskaffandet av ”gårdvar el-
ler skjutvapen eller andra försvarsmedel”, med vilkas hjälp det skulle vara möj-
ligt att skrämma eller ”betvinga hemfridsstörare”.  

Innan detta cirkulär har nått landets skolråd får de och resten av Sverige emel-
lertid del av dagstidningarnas rapporter om den våldtäkt som av Elin Wägner 
kom att benämnas nidingsdådet i Nöbbele: ”Åter ett nidingsdåd mot lärarinna. 
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21-årig flicka våldtagen och plundrad” är rubriken i Dagens Nyheter den 4/11 
1916.  

Den unga lärarinnan är Ester Matilda Carlsson, född 16/3 1895, vars far är 
kyrkovärd och hemmansägare i Tingsås. I två år har hon utbildats vid småskole-
seminariet i Växjö och sedan nyåret bott och arbetat i Torps skola, ensligt belä-
gen en kvarts mil nordost om Nöbbele, någon mil söder om Växjö. Polisproto-
kollet, som innehåller en skiss av det lilla hus som rymmer skolsal samt ett rum 
och kök, ger oss en handskriven redogörelse för Ester Carlssons vittnesmål om 
det som utspelar sig när hon plötsligt vaknar på natten mellan den sista oktober 
och första november 1916. 

I mörkret kunde hon då skönja, att någon stod på tröskeln mellan köket och det 
rum hon låg i. Yrvaken frågade hon hvem det var. I detsamma drog personen has-
tigt till dörren och var i samma ögonblick framme vid hennes bädd. På hennes 
förnyade fråga hvem det var, därvid hon reste sig upp i bädden, hviskade perso-
nen, hvilken hon nu märkte var en man, något som hon ej uppfattade samtidigt 
som han grep henne i armarna och prässade henne tillbaka i bädden. Då hon nu 
blef rädd, anande mannens afsikt, och ropade på hjälp, tillsade mannen henne att 
vara tyst samt påstod, att han skulle öfva otukt med henne. Gråtande nekade hon 
på det bestämdaste härtill och frågade mannen, om han ej skämdes. Fräckt svarade 
han, att det gjorde han visst inte. Han slet af henne täcket, prässade henne allt hår-
dare ner i bädden och lade sig ovanpå henne. Med alla sina krafter försökte hon 
befria sig från mannen, men denne slutligen öfvermäktig; då hon ej längre orkade 
göra motstånd, fullföljde han sitt uppsåt. Härunder yttrade han: ’Ge mig pengar, 
så skall jag inte göra dig något’ och ’Hvar är pengarna?’, efter det hon nekande 
besvarat hans fråga: ’Har du några pengar?’ Sedan hon sagt honom, att det fanns 
penningar i skrifbordet, släppte han henne och gick upp på golfvet samt fram till 
det i rummet befintliga skrifbordet, hvars lådor han genomsökte, yttrande: ’Har du 
någon revolver, så skall jag skjuta både dig och mig’. Dessutom sade han att han 
den natten skulle göra mycket ondt, och då fröken Carlsson framkastade, att hon 
tyckte att han redan gjort tillräckligt mycket ondt, påstod han, att han ej hade rört 
henne. I en af skrifbordets lådor sade han sig ha funnit några slantar. På hennes 
upplysning, att dessa vore skolbarnens, hade han yttrat, att han ej ville taga något 
från vare sig barnen eller församlingen utan endast från henne själv. 

Karlen hade uppehållit sig vid pass fyra minuter framme vid skrifbordet sysselsatt 
med att genomsöka lådorna, något som hon väl kunnat skönja. Härunder hade hon 
kommit till besinning och i afsikt att försöka undkomma, hade hon gått upp ur 
bädden och gått fram mot fönstret vid skrifbordet. Karlen hade härvid blifvit hen-
ne varse samt gått fram till henne, fattat henne i axlarna och fört henne baklänges 
emot bädden, i hvilken han kastat omkull henne. Härpå hade han lagt sig öfver 
henne och mellan fem och tio minuters tid brukat våld mot henne, innan han nått 
sitt syfte; och hon hade nu märkt, att han lyckats i sitt uppsåt att öfva könsum-
gänge med henne. Härpå hade karlen åter gått fram till skrivbordet, hvarest han 
uppehållit sig en stund ånyo genomsökande lådorna. En del af däri förvarade pen-
ningar hade funnits i en henne tillhörig portmonnä af ljusbrun papp med öfverslag 
och knäppe på framsidan. Karlen hade härefter aflägsnat sig och, under det han 
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gått ut genom dörren till köket, hade han yttrat: ’Det gör ingenting. Din far är 
bonde och han är ej barskrapad’. Utkommen i köket hade karlen vändt sig om in 
emot rummet samt först yttrat: ’Har du några tändstickor så skall du få se, hur jag 
ser ut’, något som hon likväl ej besvarat samt därefter frågat, om det funnes något 
vatten, enär han vore törstig, i anledning hvaraf hon svarat honom med upplysning 
om, hvarest vattnet i köket stode. Sedan karlen druckit, hade han omedelbarligen 
aflägsnat sig genom köksfönstret, hvilket han tillslutit. Under sitt uppehåll inne i 
byggnaden hade karlen uppenbarligen icke varit iförd skodon. Karlen, som varit 
iklädd kort kavaj, hade icke aftagit några af sina kläder, och hon hade icke någon 
uppfattning om, huruvida karlen de tillfällen då sökt öfva och då han öfvat köns-
umgänge med henne, haft sina påhafda benkläder nedknäppta och sin skjorta upp-
dragen. Karlen, som varit tämligen lång men gått böjd, hade talat i orten vanlig 
dialekt.  

Denna berättelse framfördes vid rannsakningen 8/11 1916. Den som då biträder 
Ester Carlsson är den kända Stockholmsadvokaten juris kandidat Eva Andén, för 
övrigt den första kvinna som talat i riksdagens andra kammare, där hon pläderat 
för förändring av tidens abortlagar. 

Jakten på ”nöbbelenidingen”, ofta benämnd ”våldtäktsförbrytaren”, kan däref-
ter dag för dag följas i såväl huvudstads- som lokalpressen. Nidingen tar sig per 
cykel bort från bygden sedan han bytt till sig en annan klocka än Esters. Hans 
signalement uppläses i kyrkorna och en anonym affärsman från Stockholm utlo-
var en belöning på 300 kronor för den som kan bidra till hans gripande. Han 
skänker också 300 kronor till den misshandlade lärarinnan. Insamlingar av peng-
ar görs på flera håll i landet. Den 17/11 1916 kan tidningarna meddela att en per-
son gripits och 20/11 publicerar Smålandsposten ett foto av den häktade Karl 
Edvard Johansson. 

Under denna tid innehåller dagspressen en mängd artiklar och insändare som 
för fram kritik och förslag i den fråga som nu blivit aktuell och det elände som 
blivit uppenbart. Starka dörrar, lås, luckor, extra rum, telefon nämns. Revolver åt 
ensamboende lärarinnor är det som verkar vara effektivast och billigast. Men 
skriver någon ”hälften av lärarinnorna har kanske inte mod att använda vapnet”. 
Dagens Nyheters utrikeskorrespondent, rösträttsförkämpen Hilda Sachs, sätter 
ord på något som många tänker på, ”en omständighet som inte får glömmas, och 
det är att som följd av nidingsdådet denna olyckliga unga kvinna kan bli mor”. 
Hon är oerhört upprörd över att lagen är sådan att inget får göras för förhindran-
det av ett sådant moderskap, eftersom varje form av abort är olaglig. Märkligt för 
oss är att barn som kommit till som följd av våldtäkt enligt gammal lag betrakta-
des som ”äkta”, medan barn födda utom äktenskap var ”oäkta”. Hilda Sachs 
vänder sig mot ”detta gamla bud, troligen tillkommet för kvinnans skull – som 
en upprättelse” (DN 5/11 1916). 

Behovet av skydd åt ensamt boende lärarinnor framhävs i samband med detta 
i ett antal tidningar. Vissa förslag är ganska fantasifulla, som att på skolhusets 
tak ha raketer, signalkanoner eller en taggtrådsomgärdad vällingklocka, vars lina 
går in i huset. Mer realistiskt än detta är förslaget att lärarinnor ska få beväpna 
sig med revolver. Göteborgs Aftonblad skriver 7/11 1916: ”Har hon ett vapen så 
må hon fälla nidingen, äfven om det för honom medför lifvets förlust.” Sveriges 
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lärartidning rapporterar att många skolråd, bland annat de i Sillerud, Virserum, 
Mora, Timmele och Markaryd har beslutat att inköpa revolvrar till ensamboende 
lärarinnor. 

En lärare skriver i Smålandsposten 15/11 1916:  

Det tyckes vara det sämsta av alla förslag. Icke hade denna lärarinna kunnat skju-
ta. Och, om hon vågat – det är hemskt att utföra tanken – bofven träffas i hjärtat 
och hon är ensam med honom i dödskampen under mörka natten. Han får ett blö-
dande sås i lemmarna och kanske som ett sargat rofdjur dödar henne av hämnd. 
Det skulle nog vara ett fåtal lärarinnor, som hade sinnesnärvaro att i rätt tid fyra 
av vapnet. Hu då! En bra hund skulle nog vara ett mer effektivt medel, men det är 
knappt att lärarinnan kan föda sig i denna tiden, än mindre då en stor hund. 

Då Nöbbeledådet blir känt får Kunglig Maj:t bråttom att expediera sin skrivelse 
till Folkskolestyrelsen, vilken beordras att snarast utfärda cirkulär till Sveriges 
alla skolråd och i december 1916 publiceras så skrivelsen. Fredrika Bremerför-
bundet och Sveriges folkskollärarinneförbund inbjuder tio av Stockholms kvin-
noföreningar till opinionsmöten den 8 och 18 december 1916 och den 4/1 1917 
uppvaktas statsministern samt ecklesiastik- och justitieministrarna i frågan om 
skydd åt ensligt boende lärarinnor.  

Under rubriken ”Martyrer i det tysta” skriver Elin Wägner 14/1 1917 i Idun 
om Nöbbelelärarinnan och diskuterar där bland annat cirkulärskrivelsens förslag 
om lås, bommar, fönsterluckor, inhägnader och telefon:  

Allt är inte hjälpt med att lärarinnorna sitta i väl skyddade hus under lås och bom. 
Ensamheten dag ut och dag in, bristen på något annat sällskap än barnens, verkar 
deprimerande. Lägger man så därtill att lönen är ytterst knapp och lefnadsvanorna 
måste bli rigorösa, då behöver man inga fler förklaringar till det statistiskt bevisa-
de faktum, att denna kår upptar den största procenten sinnessjuka. 

Wägner avslutar: ”Med spänning vänta nu kvinnorna over hela landet på reger-
ingens åtgörande och på riksdagens!” 

Dagens Nyheter diskuterar revolverfrågan och vänder sig till advokaten Eva 
Andén som hänvisar till nödvärnsbestämmelserna och bland annat skriver:  

Det är ett tveeggat och ganska riskabelt vapen som kommunen lägger i en lärarin-
nas hand, då den ger henne en revolver till självförsvar. Den torde i de allra flesta 
fall göra mest nytta genom den relativa trygghetskänsla, som besittningen av ett 
effektivt vapen kan skänka henne. Det är den oändliga ensamhetskänslan hos en 
som bor alldeles isolerad från människor och den ångest som denna känsla ger 
henne som gör hennes liv så svårt. (DN 23/2 1917) 

Vilka följder får illdådet i Nöbbele på det enskilda och på det allmänna planet? 
Den våldtagna Ester Matilda Carlsson förhörs och tar sig redan samma dag till 
doktor Yelverton Tegner i Växjö. Vid undersökningen, som omedelbart företas, 
framkommer följande: 

Mitt på framsidan av bägge underbenen fanns en tumändestor blånad i huden. Å 
insidorna av bägge låren ända upp mot könsdelarna funnos flera smärre blånader 
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och små ytliga hudblödningar jämte på ett ställe af högra låret en strimformig hu-
dafskrapning liksom efter rivning med nagel. 

Undersökning av könsdelarna visade å mödomshinnan på vänster sida tre små 
grunda färska bristningar av kanten samt innan för dessa en blodgenomdränkning 
av själva hinnan. Baktill i medellinjen är mödomshinnan genomsliten ända till 
dess vidfästningsrand vid vagina och som fortsättning av denna framträder en 
mindre, ytlig bristning av slemhinnan i Fossa navicularis. Sårytan å samtliga sår är 
färsk och blöder genast vid försiktig isärdragning. Sårens utseende tala för att de 
gärna ej kunna vara äldre än 24 timmar. 

De tecken till yttre våld som sålunda förefanns äro – enligt vad erfarenhet och ve-
tenskapen är – typiskt förekommande vid våldtäkt och jag kan därför med största 
grad av sannolikhet påstå at personen, förut okränkt mö, blivit utsatt för våldtäkt 
och att detta skett under det närmast före undersökningen förflutna dygnet.  

Vid slutplädering inför Konga Häradsrätt uppger åklagaren att Ester Carlsson 
hade menstruation när hon blev våldtagen och att en kvinnlig läkare har funnit att 
Ester Carlsson är fri från venerisk smitta och att hon inte heller är havande. Den 
gripne grovarbetaren Karl Edvard Johansson är bördig från Nöbbele och tidigare 
samma år dömd till fyra månaders fängelse för misshandel. Det visar sig att han 
är smittad med en venerisk sjukdom och att han har gjort sig av med inte bara 
den stulna klockan utan också de byxor han bar och rivit bort framstycket på 
skjortan. Han rannsakas vid Centralfängelset i Växjö och döms mot sitt nekande 
vid Konga häradsrätt 2/3 1917. Ester Carlsson tilldöms ersättning med 199 kro-
nor för klockan, läkarbesök, resor och besvär samt för Eva Andéns medverkan 
vid första rannsakningstillfället.  

Skolrådet i Nöbbele sammanträder 12/11 1916 och i protokollets § 1 behand-
las och beviljas Ester Carlssons begäran om tjänstledighet för resten av terminen 
och hennes avskedsansökan. Protokollets § 8 lyder:  

Med anledning af det synnerligen skandalösa och mycket sorgliga illdådet med lä-
rarinnan i Torps skolhus, hvarigenom församlingen alldeles oskyldigt blifvit illa 
både beryktad och beljugen, vill skolrådet enhälligt för församlingen föreslå, att 
följande säkerhetsåtgärder vidtagas i de 5 lärarinnornas sofrum i Högahult, Väder-
landa, Orraryd, Vedkärr och Torp: järngaller att invändigt låsas och öppnas an-
bringas utanför deras fönster och dubbla dörrar, den inre i 2:ne afdelningar och för 
hvilken en säker s.k. bomm eller lämm kan sättas, anbringas, genom hvilka åtgär-
der nidingar ej kunna intränga i deras bostadsrum utan att antingen hugga sönder 
endera dörren eller ock bryta loss järngallret för ett af fönstren. 

Vid skolrådets nästa sammanträde 26/11 1916 anställs Ester Linnea Maria Jo-
hansson från Långasjö som ny lärarinna i småskolan i Torp med ”plikt och skyl-
dighet” att ”i allo sig så förhålla, som hon det inför Gud, skolrådet och försam-
lingen vill och kan försvara”. Ännu en namne och kollega, småskollärarinnan 
Esther Augusta Carlsson, född i Nöbbele 1892, undervisade i Nöbbele 1926-
1952, avled i Växjö 1974 och begravdes vid Nöbbele kyrka. 
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Ester Matilda Carlsson flyttar efter våldtäkten tillbaka till Tingsås, kanske 
gömmer hon sig i föräldrahemmet. År 1919 flyttar hon till Tingsryd, där hon ar-
betar som småskollärarinna, sedan till Oskarsborg, Rensdal och Haga och hon 
lämnar Tingsås församling vid slutet av 1920-talet. Därefter arbetar hon som fö-
reståndarinna på ett flertal ålderdomshem i Västra Eneby och Vimmerby, flyttar 
1940 som sköterska till Husby-Rekarne i Södermanland och efter tjugo år som 
privatsköterska i Linköping avlider hon 25/10 1960 i slaganfall och gravsätts på 
Tingsås kyrkogård. Det lilla skolhuset i Torp flyttas så småningom till Nöbbele 
och blir privatbostad.  

Boställsordningen från 1918 och 1937 innebär en precisering av lärares rättig-
heter och skyldigheter när det gäller tjänstebostäder. En småskollärarinnas tjäns-
tebostad bör omfatta högst 45 kvadratmeter och hon är skyldig att ta emot tjäns-
tebostaden. Att nybyggda skolor ofta förläggs mitt i skogen mellan två byar för-
klaras med att skolvägen därmed blir rättvist fördelad mellan skolbarnen samti-
digt som kostnaderna för skolan hölls nere.  

Vad kom uppståndelsen runt nidingsdådet att betyda för alla de ensamboende 
lärarinnornas liv? Inte mycket, och åtminstone inte tillräckligt att döma av en 
undersökning av småskollärarinnors förtidspensionering som tjugo år senare ut-
förs av ordföranden i Statens pensionsanstalt ecklesiastikministern Olof Olsson 
och publiceras under rubriken ”Kulturoffer” i tidskriften Tiden 1937:1. Den visar 
att det framför allt är ödebygdernas lärarinnor som har en högfrekvent förtidsav-
gång, de dukar under, ofta redan som unga, många av tuberkulos och reumatism 
men närmare 10 procent av dem på grund av nervsjukdom och sinnesjukdom. 
Våld, hot och rädsla sägs ligga bakom de dystra siffror, som avslöjar att dessa 
vardagslivets offer i allmänhet förbigås med tystnad, medan råa överfall orsakar 
tillfällig och livlig debatt. 

I januari 1938 väcks med anledning av denna rapport ännu en gång en motion 
i riksdagen (nr 206) som föreslår en utredning som – åter – ska föreslå åtgärder 
för att öka tryggheten för ensamt boende lärarinnor. Lördagen 21/5 1938 ägnar 
herrar i riksdagens andra kammare många långa timmar åt en debatt om statsbi-
drag för framdragande av telefonledning till skolorna – inte fri telefon – och för-
slaget röstas ned. I april 1939 anhåller riksdagen om en utredning rörande åtgär-
der i syfte att bereda ökad trygghet åt ensamt boende lärarinnor. Skolöverstyrel-
sen går därpå ut med ett cirkulär till alla landets folkskoleinspektörer för att ta 
reda på antalet ensamt boende lärarinnor och vilka åtgärder som anses lämpliga 
och önskade för att bereda dem ökad trygghet. Det visar sig att det finns 1 031 
ensligt belägna skolor. Åtgärdsförslagen går åter ut på att lärarinnan ska få ett ex-
tra rum, att hon bör få telefonledning, att man ska anställa män som småskollära-
re och att skjutvapen ska kunna utdelas. Om lärarinnan vill hålla sig med vakt-
hund bör hundskatten efterskänkas. Man bör notera att småskollärarinnor, till 
skillnad från folkskollärarinnor, inte hade rättighet att behålla arbetet om de gifte 
sig, d.v.s. skaffade sig en ”lärarinneman”, en föga hedrande benämning som ville 
antyda att denne man försörjdes av sin fru, men dock kunde förväntas försvara 
henne och vara till sällskap. Först år 1939 kommer den efterlängtade lagen om 
förbud att avskeda kvinnlig anställd på grund av förlovning eller giftermål. Men 
inte förrän grundskolan införs med centralskolor dit skolbussar tar glesbygdsele-
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verna, försvinner det elände som ensamboende lärarinnor under lång tid varit ut-
satta för.  

Inom skönlitteraturen uppmärksammades dock dessa missförhållanden under 
en lång följd av år. Mathilda Roos Hvit ljung (1907) har redan nämnts. År 1917 
ger journalisten och författaren Wilhelm Ljungström ut romanen Inga Alm. En 
lärarinnas historia. Den förlovade lärarinna som är titelperson begår självmord 
när hon efter en våldtäkt i sitt ensliga skolhus får konstaterat att hon väntar barn. 
1929 kom Elin Wägners Svalorna flyga högt, som tematiserar ensamboende lära-
rinnors problem. Många fler exempel finns. Det mest eklatanta torde vara Ester 
Lindins roman Tänk, om jag gifter mig med prästen! som väckte starkt uppseen-
de när den kom 1940. Den tilldelades ett nordiskt pris, blev filmad och flera 
gånger omtryckt. En bidragande orsak till denna popularitet var säkerligen att 
den tar upp temat med en ung lärarinna som får psykiska besvär och sjukskrivs 
en hel termin på grund av den rädsla och ensamhet hon utsätts för i ett skolhus på 
landet. 

Anna Maria Ursing är fil.dr i svenska med didaktisk inriktning, Lund/Malmö och författa-
re till ”Fantastiska fröknar. Studier av lärarinnegestalter i svensk skönlitteratur”. 
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Från en magisterutbildning 
med didaktisk inriktning till 
en arena för utbildnings-
vetenskaplig forskning 

Inger Wistedt 

Solveig Hammarbäck och jag träffades första gången 1999, vid ett hastigt och improvise-
rat möte på Matematiska och systemtekniska institutionen vid Växjö universitet. Mötet 
rörde en ny magisterutbildning med didaktisk inriktning inom ramen för ett projekt finan-
sierat av Högskoleverk och Utbildningsdepartement, till vilket Anders Tengstrand hade 
kallat mig som vetenskapligt ansvarig. Alltsedan dess har Solveig och jag drivit projektet 
tillsammans och fortsatt att driva det, även efter det att projektet formellt avslutats. Utan 
Solveig hade magisterprogrammet, som nu utgör en reguljär verksamhet vid Växjö uni-
versitet, aldrig blivit vad det är idag. Det är om detta projekt och dess senare utlöpare 
som denna text handlar.  

Ett nytt lärarutbildningsuppdrag 
Magisterprogrammet med didaktisk inriktning vid Växjö universitet startade år 
2000, då fjorton magistrander påbörjade sina studier inom fem ämnen som anta-
git studieplaner med didaktisk inriktning – biologi, historia, matematik, svenska 
och pedagogik. Programmet hade sitt ursprung i ett projekt initierat av Högsko-
leverk och Utbildningsdepartement vars syfte var att skapa en forskningsförbere-
dande utbildning för verksamma lärare. De fjorton hade alla fått tjänstledigt på 
minst halvtid från sina anställningar i kommuner eller vid högskolan för att, med 
stöd av projektmedel, få möjlighet att utveckla ett kritiskt och forskande förhåll-
ningssätt till ämnen och teman med relevans för lärarutbildning och skola. 

Projektet tillkom i en tid då lärarutbildningen satts i fokus. Trots att lärarut-
bildningen under tre decennier formellt tillhört högskolan hade den ännu inte, 
enligt utredningen som föregick reformeringen av utbildningen (DsU 1996:16), 
lyckat uppfylla de krav på forskningsanknytning som högskolelagen ställer. En-
ligt lagtexten ska all högre utbildning vila på vetenskaplig grund med nära an-
knytning till relevant forskning. Detta formella krav hade också kommit att få en 
reell innebörd inom lärarutbildningen. I förarbetena till reformen, som trädde i 
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kraft 2001, beskrivs hur läraryrket förändrats och hur ökade krav därmed kommit 
att ställas på lärare i ett samhälle under förändring. Teknisk utveckling, globali-
sering, decentralisering av ansvaret för skolverksamheten, nya styrformer m.m. 
hade radikalt förändrat verksamheten i ungdomsskolan och därmed också villko-
ren för de verksamma lärarna, som nu förväntades inta en ny professionell roll. 
Ett nytt läraruppdrag formulerades i reformtexterna, ett uppdrag som innebar att 
lärarna förväntades axla ett större ansvar för verksamheten i alla dess led: från 
målformulering till uppföljning, utveckling och utvärdering av skolarbetet, ett 
uppdrag som därmed också ställde ökade krav på lärarnas vetenskapliga och kri-
tiska skolning.  

I reformtexterna diskuterades svagheter i den rådande utbildningen som kräv-
de åtgärder inom ramen för vad som skulle kunna kallas ett nytt lärarutbild-
ningsuppdrag. Lärarna som utbildade studenterna saknade i stor utsträckning 
egen forskningserfarenhet, något som också gällde för de verksamma lärare som 
studenterna mötte under sina praktikperioder. Utbildningen gav inte heller stu-
denterna de resurser i form av vetenskaplig skolning och metodträning som krävs 
av en ”reflekterande praktiker” (Schön 1983) – ett uttryck som ofta återkom i ut-
rednings- och forskningslitteraturen (Carlgren & Marton 2001, DsU 1996:16, 
Moore 2004, SOU 1999:63). Därtill saknades i stor utsträckning en relevant 
forskningsbas. Den pedagogiska forskningen, som länge dominerat forskning 
och forskarutbildning med anknytning till lärarutbildningen, hade inte ensam 
lyckats etablera en sådan bas, och forskningsresultat med relevans för verksam-
heten nådde sällan lärarna. Ett allvarligt problem var också det svaga sambandet 
mellan olika parter involverade i lärarutbildningen: ämnesinstitutionerna, lärar-
utbildningen och praktiken:  

Man kan till och med tala om en klyfta mellan olika intressen och mellan lärar-
grupper, som arbetar inom de olika kunskapsområdena. Klyftan ställer till samar-
betsproblem och varje intern förändring måste alltid mer eller mindre ta hänsyn 
till denna klyfta. (DsU 1996:16, s. 77) 

Magisterutbildning med didaktisk inriktning 
I samband med införandet av den nya lärarutbildningen sattes en rad åtgärder in 
för att stärka dess forskningsanknytning. En utbildningsvetenskaplig kommitté 
inrättades inom Vetenskapsrådet med uppgift att finansiera forskning med rele-
vans för lärarutbildningen och den pedagogiska yrkesverksamheten. Nya fors-
karutbildningsämnen inrättades vid högskolorna med benämningar som beskrev 
den nära anknytning till lärares yrkesverksamhet, såsom Pedagogiskt arbete, Lä-
rande och Ämnesdidaktik. Nya forskarskolor med didaktisk inriktning inrättades 
med medel från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och Riks-
bankens Jubileumsfond. Högskolorna satsade också egna kompetensutveck-
lingsmedel för att erbjuda adjunkter inom lärarutbildningen möjligheter att be-
driva licentiat- eller doktorandstudier. 

Insatserna riktade sig alltså främst mot forskning och forskarutbildning med 
det långsiktiga målet att stärka forskningsanknytningen av lärarutbildningen. Vid 
Växjö universitet började vi emellertid i en annan ände – med de verksamma lä-
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rarna. Magisterutbildningen som Högskoleverk och Utbildningsdepartement ini-
tierat stod öppen för lärare i ungdomsskolan men också för adjunkter verksamma 
inom lärarutbildningen med egen lärarerfarenhet från ungdomsskolan. Vi såg 
magisterutbildningen som ett nav kring vilket andra stödjande verksamheter 
kunde byggas: forskning, forskarutbildning och handledningsresurser inom hög-
skolan och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Magisterutbildning-
en hade också ett värde i sig. Magisterutbildade lärare skulle kunna bli en resurs 
för arbetslaget på den egna skolan; de kunde också komma att fylla en viktig 
funktion som länkar mellan högskola och praktik, där t.ex. delade tjänster kunde 
vara en väg att stärka sambandet mellan universitet och ungdomsskola. 

Under ämnesinstitutionernas huvudansvar 
Magistranderna knöts till någon av de fem ämnesinstitutionerna efter val av stu-
dieinriktning (från 2001 sju ämnen då engelska och fysik tillkom). Där fick de 
också sin huvudhandledning. Vi såg det som väsentligt att ge ämnesinstitutioner-
na ett direkt ansvar för utbildningen och valde därför inte att, som många andra 
högskolor gjort, inrätta nya examensämnen, som t.ex. pedagogiskt arbete eller 
utbildningsvetenskap. Detta skulle, menade vi, endast innebära att en ny part 
övertog pedagogikämnets tidigare roll som huvudansvarig för den lärarutbild-
ningsrelevanta forskningen. I en sådan modell riskerade vi att ämnesinstitutio-
nerna på nytt skulle känna sig mindre delaktiga i den professionsinriktade forsk-
ningen och klyftan mellan lärarutbildningens intressenter kunde åter tänkas bli 
ett hinder för kunskapsutvecklingen. Vi valde istället en mångvetenskaplig mo-
dell. Ämnesinstitutionerna fick ansvaret att i samverkan med varandra, och sär-
skilt med pedagogikämnet, forma en magisterutbildning som kunde ge både äm-
nesfördjupning och didaktisk förkovran. Efter genomgången utbildning förvän-
tades deltagarna: 
 

• Ha breddat och/eller fördjupat sitt kunnande i det valda ämnet på lägst 
41– 60 poängsnivå 

• Vara förtrogna med didaktisk forskning, dels allmändidaktisk forskning, 
dels ämnesdidaktisk forskning i det valda ämnet 

• Ha vidareutvecklat sin förmåga att inom sitt ämnesområde identifiera 
och problematisera frågor av didaktisk karaktär 

• Ha stiftat bekantskap med vetenskapliga ansatser och metoder inom det 
didaktiska fältet samt ha utvecklat sin förmåga att självständigt tillämpa 
vetenskapliga teorier och metoder inom ett valt innehållsområde 

• Ha förmåga att kritiskt granska vetenskapliga arbeten och att självstän-
digt genomföra och i skrift presentera en vetenskaplig undersökning. 
(Kursplan Svenska, magisterkurs med didaktisk inriktning 2000) 

 
Utbildningen var tänkt att vara till ömsesidig nytta för magistranderna och för de 
mottagande institutionerna. De magisterstuderande gavs möjlighet att bredda och 
fördjupa sitt kunnande inom det valda ämnet och inom kunskapsområden med 
relevans för praktiken. Ämnesinstitutionerna fick, via magistrandprojekten, inci-
tament till reflektion över det ämnesrelaterade lärande som kunde komma insti-
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tutionerna och deras aktiva deltagande i lärarutbildningen till godo. Projekt växte 
också fram i magisterutbildningens spår, med grund i de forskningsintressen som 
redan fanns vid ämnesinstitutionerna. I litteraturvetenskap och historia var det in-
tresset för det koloniala arvet som också hade sina tydliga uttryck i skolans läro-
medel. I nordiska språk var det intresset för språksociologi som kunde finna en 
tillämpning i diskussionen om skolan som en mötesplats för elever med olika so-
cial och etnisk bakgrund samt för elevers skrivande och hur det tar sig uttryck i 
skolan, särskilt vid övergångar mellan skolstadier då krav ställs på erövrande av 
nya textgenrer. Uppsatsämnena för magistranderna som antogs i de första kullar-
na 2000 och 2001 visar tydligt anknytningen mellan det ämnesrelevanta och det 
didaktiska forskningsintresset, här i några exempel: 
 

• Skrivförmåga och ämnessamverkan på gymnasieskolan. En studie av 
stoffets inverkan på skrivstrategier i elevtext (Sofia Ask, svenska språ-
ket).  

• Afrika i svenska historieläromedel för gymnasiet – en undersökning av 
koloniala och postkoloniala drag i den svenska historieförmedlingen 
(Erik Engsbråten, historia).  

• Det didaktiska mötet mellan grundskola och särskola. En studie om 
grundskollärares uppfattningar om grundsärskolan och barn i behov av 
särskilt stöd (Elisabeth Fritiof, pedagogik). 

• Enhetscirkeln som generativt verktyg i matematikinlärning (Erika Stad-
ler, matematik).  

• Literature and civic values in the English classroom (Anna Thyberg, 
engelska). 

Samverkan inom en didaktisk arena 
Hela ansvaret för handledningen lades emellertid inte på ämnesinstitutionerna. 
Inom flera av dessa saknades specifik didaktisk kompetens. Varje magistrand 
hade därför utöver huvudhandledning också bihandledning av en forskare eller 
forskarstuderande med didaktisk kompetens, oftast hämtad från pedagogikämnet, 
men även andra ämnen kunde vara tänkbara beroende på magistrandens val av 
forskningsområde. Vi väntade oss inte heller att samtliga ämnesinstitutioner ens 
på sikt skulle vara beredda att bygga upp en egen didaktisk specialistkompetens. 
Institutionerna förväntades gå in i utbildningen med sin ämneskompetens och en 
del av utbildningen (15 av totalt 40 poäng) var också tänkt att ge magistranderna 
möjlighet till ämnesfördjupning. Den enskilda handledningen kompletterades 
också med handledning i seminarieform, specifikt inriktad mot de didaktiska 
problemen som aktualiserades i magisterarbetet. I magisterseminariet, som Sol-
veig och jag fortfarande leder, diskuterades magisterarbetena och generella teori- 
och metodproblem fick en belysning. Därtill gavs, och ges, en introducerande 
kurs i didaktik om 5 poäng, också den gemensam och obligatorisk för samtliga 
magisterstuderande med didaktisk inriktning. För kursen svarar Institutionen för 
pedagogik.  
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Magisterseminariet 
Det visade sig finnas flera fördelar med att samla de magisterstuderande till ge-
mensamma seminarier och kurser. I många ämnen är de didaktiskt inriktade ma-
gistrarna få till antalet, så få att det varken är ekonomiskt eller vetenskapligt mo-
tiverat för ämnesinstitutionerna att arrangera särskilda didaktiska seminarier. I 
magisterseminarierna där de studerande samlas oberoende av ämnestillhörighet 
blir de studerande tillräckligt många för att en god diskussion skall uppstå. I det 
gemensamma seminariet möts studerande som delar ett intresse för de didaktiska 
forskningsproblemen, som också kan ges en allsidig belysning då exempel häm-
tas från olika ämnesfält.  

Handledarseminariet – ämnesövergripande 
forskningssamarbete 
Under de första åren samlades också handledarna från de olika ämnesinstitutio-
nerna till didaktiska seminarier. Magisterprojekten diskuterades, liksom kriterier 
för godkända arbeten inom det didaktiska området. En grupp av intresserade 
handledare deltog regelbundet i seminarierna. Där växte också projektidéer fram 
och idéer för möjliga samarbeten över ämnesgränser. När universitetet hösten 
2000 inbjöd institutionerna att ansöka om forskningsprofiler skisserade tre av 
deltagarna i seminariet, Peter Aronsson (historia), Jan Einarsson (svenska språ-
ket) och Inger Wistedt (pedagogik) en idé till en profil med mångvetenskaplig 
ämnesdidaktisk inriktning efter modell från magisterprogrammet. Idén realisera-
des dock aldrig. Istället ansökte vi, tillsammans med Institutionen för pedagogik 
(IPED) och Universitetspedagogiskt centrum (UPC) om en bredare profil: Ut-
bildning och didaktik, som också beviljades planeringsmedel för 2001 med löfte 
om vidare tilldelning av medel från 2002.  

Ekonomiska satsningar på didaktiskt inriktad forskning och 
forskarutbildning 
I oktober 2001 utlyste profilen medel för forskning och forskarutbildning med 
didaktisk inriktning och flera av magisterhandledarna sökte då profilanslag för 
projekt med rötter i bl.a. diskussionerna inom handledarseminariet. Flera av des-
sa projekt beviljades profilmedel både för seniora forskare och doktorander: 
Mångfald och stadieövergångar (svenska, matematik, pedagogik), De moderna 
främmande språkens didaktik (engelska, franska, tyska, pedagogik), Utbildning, 
kulturmöten och didaktik (engelska, franska, historia, svenska) och Akademisk 
kunskap och medborgerlig kompetens (biologi, engelska, historia, pedagogik, 
teknik). Fem licentiander antogs i januari och februari 2003 och knöts till de fi-
nansierade projekten.  
 

Samtidigt med profilsatsningen, i oktober 2001, tillkom ytterligare en resurs 
för forskning och forskarutbildning med anknytning till lärarutbildningen då Lä-
rarutbildningsnämnden vid Växjö universitet (LUN) tillförsäkrades medel för 
forskning inom det utbildningsvetenskapliga området. Under de första åren sat-
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sade LUN främst på forskarutbildning. I 2002 års budget anslog LUN medel till 
ämnesmiljöer som redan tidigare deltagit i magistersatsningen och som därmed 
förväntades ha kompetens att handleda didaktiskt inriktade doktorander: historia, 
matematik, moderna språk (engelska, tyska, franska), pedagogik och svenska. 
Under 2003 anslog LUN medel för sju doktorander varav tre redan tidigare anta-
gits till forskarstudier samt för fyra licentiander. Fakulteterna anslog också egna 
medel för licentiander och doktorander med didaktisk inriktning, vilket ytterliga-
re förstärkte satsningen på den lärarutbildningsrelevanta forskningen. Två av 
ämnena, matematik och svenska, deltog även i nationella forskarskolor med di-
daktisk inriktning med medel från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga 
kommitté och Riksbankens Jubileumsfond.  

Licforskarskolan – en gemensam arena för forskarstuderande 
med didaktisk inriktning 
För att stärka den gemensamma didaktiska plattformen inrättade LUN 2002 en 
regional forskarskola med didaktisk inriktning i samverkan med högskolorna i 
Kalmar och Kristianstad. Syftet var att höja den ämnesmässiga och didaktiska 
forskningskompetensen hos universitets verksamma eller blivande lärarutbildare, 
eller hos studerande som avsåg att verka som pedagogiska utvecklare och hand-
ledare i ungdomsskolan. Våren 2003 antogs en licentiand från Högskolan i Kal-
mar och fyra från Högskolan i Kristianstad till forskarutbildningen vid Växjö 
universitet, fyra av dem till pedagogik, en till svenska med anknytning till den 
nystartade forskarskolan i svenska med didaktisk inriktning. Tillsammans med 
de forskarstuderande som finansierades av profilen Utbildning och didaktik samt 
LUN bildade de en grupp på ett tjugotal forskarstuderande med olika ämnesin-
riktningar som kom att ingå i vad som populärt kallades licforskarskolan. Be-
nämningen är något oegentlig. Någon regelrätt forskarskola inrättades aldrig. Li-
centiatforskarskolan får snarast ses som en samarbetsform för forskarutbildning 
med didaktisk inriktning inom regionen. Något formellt samarbetsavtal upprätta-
des aldrig, även om försök gjordes att formulera ett sådant. Samtliga forskarstu-
derande som tog del av verksamheterna inom licentiatforskarskolan var antagna 
vid Växjö universitet med varierande finansiering: via kompetensutvecklingsme-
del från högskolorna, via profilmedel, fakultetsmedel eller medel från det sär-
skilda organet vid Växjö universitet, LUN, i något fall förekom även delfinansie-
ring av doktorander som antagits med medel från Vetenskapsrådets utbildnings-
vetenskapliga kommitté. 

Erfarenheterna från magisterprogrammet låg till grund för utformningen av li-
centiatforskarskolan. Liksom i magisterprogrammet deltog studerande med olika 
ämnesinriktningar i gemensamma kurser och seminarier där det didaktiska per-
spektivet fick en särskild plats. Flera av doktoranderna har, i olika sammanhang, 
uttryckt sin uppskattning av den mångvetenskapliga uppläggningen. Här redovi-
sas två röster från utvärderingen av profilsatsningen som genomfördes 2004: 
 

Genom dessa institutionsgemensamma kurser och seminarier påminns man om att 
forskningsstudien ska ha ett syfte utanför det egna forskarrummet och det egna 
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arbetet kan granskas kritiskt utifrån flera ämnesområden. (Elisabet Malvebo, tyska 
med didaktisk inriktning) 

 

Detta upplägg har främjat integrationen mellan ämnesdidaktik och forskningsdi-
daktik, eftersom både språkdidaktik och andra ämnen med didaktisk inriktning har 
fått mötas i olika sammanhang. Möjligheten att följa licforskarskolans seminarier 
även efter avslutade kurser har varit ytterligare en möjlighet för integrering. (Joa-
kim Stoltz, franska med didaktisk inriktning) 

Sedan licforskarskolans tillkomst har ytterligare medel förstärkt den didaktiska 
arenan vid Växjö universitet. Två forskningsprojekt har beviljats medel från Ve-
tenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté: Det franska språkklassrum-
met (2006–2008) inom vilket två tidigare licentiander inom licentiatforskarsko-
lan kunnat finansieras fram till doktorsexamen och Pedagogik för elever med 
förmåga och fallenhet för matematik (2005–2007) som gett utrymme för senior-
forskning samt för två nya forskarstuderande, båda adjunkter i matematik vid 
Blekinge tekniska högskola respektive Högskolan i Kristianstad.  

Fortsatta satsningar 
Magisterprogrammet har, som beskrivits ovan, avsatt spår i satsningar på forsk-
ning och forskarutbildning, men programmet har också fått stå modell för hand-
ledning av examensarbeten inom lärarutbildningen. Från hösten 2003 har vi er-
bjudit lärarstuderande som siktar på att avlägga en magisterexamen inom lärarut-
bildningen tillfälle att delta i magisterseminarierna. Det har betytt att de lärarstu-
derande tidigt har kunnat delta i en vetenskaplig diskussion där didaktiska pro-
blem och metoder ventilerats. De studerande har också övat sig i att söka och kri-
tiskt värdera litteratur inom sitt eget intresseområde där seminariet samverkat 
med universitetsbiblioteket. 

Idealt är förstås om de studerande kan få kontakt med pågående forskning 
med relevans för lärarpraktiken. Den nationella utvärderingen av den nya lärar-
utbildningen, som presenterade sin rapport 2005 (Högskoleverket 2005) visade 
emellertid att examensarbetena, som var tänkta att främja ett vetenskapligt tän-
kande hos de studerande, inte alltid visade prov på ett analytiskt och kritiskt för-
hållningssätt vid val och behandling av examensuppgifter. Utvärderingen gav vid 
handen att uppläggningen av examensarbetena ofta präglades av en fokusering 
på datainsamlingstekniker, snarare än på de frågor som under sekler väckt fors-
kares lust att söka kunskap om företeelser i den pedagogiska praktiken i och 
utanför skolan: om kunskapsbildningen och dess villkor, om utbildningen och 
dess roll i samhället eller om målsättningar, innehåll och metoder i skolundervis-
ningen. Ett sätt att ge de studerande inblick i forskningens liv och nerv vore att 
göra dem delaktiga i pågående forskning där genuina frågor ställs grundade i ett 
vetenskapligt samtal.  

Vi är på väg att realisera den tanken. Inom projektet Pedagogik för elever med 
förmåga och fallenhet för matematik har fyra lärarstudenter skrivit sina exa-
mensarbeten (Wistedt & Lagergren 2006, se även DiVA) och erbjudandet står 
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öppet för fler studerande så länge projektet pågår. Även inom svenskämnet har 
examensarbeten och magisteruppsatser kunnat knytas till pågående forskning (se 
t.ex. Ask 2005, Johansson 2006, Hansson 2006). Och fler lärarstuderande skulle 
kunna ges möjlighet att genomföra sina examensarbeten i nära kontakt med på-
gående forskningsprojekt om vi kunde förstärka satsningarna på den seniora 
forskningen. Vid Växjö universitet finns kompetensen och intresset för de ut-
bildningsvetenskapliga frågorna. Där finns också, med rötter i de satsningar som 
gjorts på magister- och forskarutbildningsnivå, en etablerad samverkan över äm-
nesgränser och utbildningsnivåer – en arena för utbildningsvetenskaplig forsk-
ning – som kan stå som garant för forskning av hög kvalitet med relevans för lä-
rarutbildningen och den pedagogiska yrkespraktiken.  
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