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Sammandrag  

I denna studie har romanerna Svenne av Per Nilsson och Ser mitt huvud tjockt ut i den här? av 

Randa Abdel- Fattah analyserats. Syftet var att undersöka hur verken behandlar fördomar och 

främlingsfientlighet samt att utreda deras lämplighet i ett skolsammanhang där man diskuterar 

dessa frågor. Utgångspunkten för studien var att läsning av skönlitteratur är bra för att föra 

fram moraliska frågor till diskussion i klassrummet och för att främja förståelse för olika 

människor. Läroplanerna är tydliga med att bekämpning av främlingsfientlighet är viktigt i 

skolans alla ämnen. Därför borde läsning och diskussioner av böcker med detta tema starkt 

kunna motiveras i svenskundervisningen. 

Analysen visar att moralen som förmedlas i Svenne är oklar och romanen kräver en kritisk 

läsning medan det i Ser mitt huvud tjockt ut i den här? görs mer tydliga ställningstaganden. 

Resultatet tyder på att den valda litteraturen lämpar sig bra för undervisning. Svenne passar 

för moraliska diskussioner eftersom den är mångbottnad och fordrar aktiva ställningstaganden 

av läsaren. Ser mitt huvud tjockt ut i den här? fungerar bra för att få inlevelse och förståelse 

för hur människor från olika religioner kan leva samt för att främja elevers läslust genom att 

låta dem läsa berättelser med teman som rör deras verklighet.  
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Inledning 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna fastslår att: 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser. Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, 
som har både möjlighet och skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. 
(Lpf94, 2001: Skolans värdegrund) 

Ordvalet måste visar hur viktigt det är att arbeta med främlingsfientlighet och intolerans i 

skolan. Skolan har en skyldighet att grundlägga ett synsätt hos eleverna där rasistiska 

tankebanor är oacceptabla. Vidare skrivs det att det etiska perspektivet ska behandlas i olika 

ämnen för att främja elevernas förmåga till egna ställningstaganden. (Lpf94, 2001: Skolans 

huvuduppgifter) Det är alltså viktigt att i skolan arbeta kontinuerligt med värdegrund och 

etiska frågor. Varje skolämne har sina angreppspunkter. I svenska borde litteraturläsning vara 

ett sätt att skapa inlevelse och tolerans samt bli en utgångspunkt för etiska samtal. I 

föreliggande undersökning analyseras romanerna Svenne av Per Nilsson och Ser mitt huvud 

tjockt ut i den här? av Randa Abdel- Fattah för att ta reda på hur dessa romaner tar upp 

främlingsfientlighet och fördomar. Målet är att utreda om dessa romaner är lämpliga för att i 

skolsammanhang behandla etiska frågor.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att genom en jämförande analys av romanerna Svenne av Per 

Nilsson och Ser mitt huvud tjockt ut i den här? av Randa Abdel- Fattah undersöka på vilket 

sätt dessa berättelser behandlar fördomar och främlingsfientlighet.  

Mina frågeställningar är: 

• På vilket sätt tar de utvalda romanerna upp frågor om fördomar och 

främlingsfientlighet? 

• Är romanerna lämpliga i ett skolsammanhang där man diskuterar dessa frågor? 

Två romaner om främlingsfientlighet och fördomar 

Jag har valt ut två romaner vilka borde kunna vara en bra grund för diskussion om 

värdegrundsfrågor som fördomar och främlingsfientlighet. Skönlitteratur är ett bra sätt att 
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behandla dessa frågor eftersom den innebär inlevelse och identifikation med personer i 

böckerna. 1Under min verksamhetsförlagda utbildning märkte jag att fördomar om andra 

kulturer är vanliga. De som jag sett utsättas för de flesta fördomarna är muslimer och 

människor med ”utländskt” utseende. En osynlig uppdelning i vi och dem visar sig ibland hos 

eleverna och föreställningar om andra folkgrupper är vanliga2. Dessa fördomar är något man 

som lärare ständigt kommer stöta på i sitt yrke och därför är det viktigt att ha ett genomtänkt 

sätt att förhålla sig till dem och arbeta med dem. Det kan vara bra för undervisande 

svensklärare att känna till god litteratur om detta. Det ger ett sätt att föra fram problemen till 

diskussion och möta elevernas frågor. 

Bland ungdomslitteraturen finns en mängd romaner som behandlar främlingsfientlighet och 

fördomar. Efter att ha tillägnat mig ett urval av dessa valdes två romaner ut till studien. 

Romanerna som jag valt att analysera är båda skrivna under 2000-talet och vänder sig till 

unga läsare men de skiljer sig en del åt. Svenne utspelar sig i Sverige med en ung man i 

huvudrollen, Ser mitt huvud tjockt ut i den här? har en kvinnlig huvudrollsinnehavare och 

utspelar sig i Australien.  Båda romanerna tar upp fördomar, främlingsfientlighet och rasism 

men från två olika synvinklar. I Svenne tillhör huvudrollsinnehavaren de onda i boken, alltså 

de som står för förtryck av invandrare. Den andra boken följer istället en av de utsatta, en ung 

kvinnlig muslim som bär slöja. Men man måste inte automatiskt räknas som ond bara för att 

man tillhör den sidan. Det är komplicerat. Ond är inte alltid ond och god är inte alltid god.  

Det är inte bara huvudrollerna som står för olika saker, utan även författarna. Svenne är 

skriven av Per Nilsson, en svensk man. Randa Abdel-Fattah som skrivit Ser mitt huvud tjockt 

ut i den här? har däremot ett komplicerat ursprung som egyptisk -palestin bosatt i Australien. 

Hon har själv stött på många av de fördomar som hon skriver om då hon, liksom 

huvudpersonen i romanen, är invandrare i ett land med en annan dominerande religion än sin 

egen. (Bonnier Carlsen, 2008) Ser mitt huvud tjockt ut i den? här behandlar alltså en annan 

västerländsk tradition än den svenska som det skrivs om i Svenne och i analysen används en 

svensk översättning av romanen. Författarnas olika ursprung och förhållande till sina 

hemländer ger olika infallsvinklar till den litteratur de skrivit. Båda böckerna vänder sig till 

ungdomar och huvudrollsinnehavarna är själva unga.  

 
1 Se Molloy(1996) s.9 
2 Se Böhm(1993) om synen på den andre 

http://www.bonniercarlsen.se/v2/writer.asp?id=23373
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En analys kommer att göras av de båda romanerna och de kommer sedan att ställas mot 

varandra. Det kommer att jämföras på vilket sätt fördomar och främlingsfientlighet gestaltas. 

Resultatet kommer att utmynna i en diskussion om vilken roll den valda skönlitteraturen kan 

spela för att öva upp elevernas kompetens till etiska ställningstaganden. 

Den litterära analysen genomfördes med hjälp av de narratologiska verktyg som presenteras 

av Maria Nikolajeva (2004) i Barnbokens byggklossar samt av Anne Heith (2006) i Texter – 

medier -kontexter. 

Bakgrund 

Att arbete med värderingar och värdegrund är viktigt i skolan märks tydligt i läro- och 

kursplaner. Det är det första som tas upp i både Lpo94 (2001) och Lpf94 (2001). Det 

tydliggörs att skolan vilar på demokratins grund och att all verksamhet ska formas utifrån 

demokratiska värderingar.  

Orlenius (2001) skriver i Värdegrunden – finns den? att eftersom rubriken ”Skolans 

värdegrund” inleder läroplanstexten så markeras den som en grundpelare vilken är 

fundamental för hela verksamheten. Skolans uppgift är att förmedla och förankra värden som 

vårt samhälle är uppbyggt av. De värden som avses är: ”Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt solidaritet med svaga och utsatta […]” (Lpf94 2001: Skolans värdegrund) Orlenius 

(2001) menar att det är intressant att notera vad som inte står i texten. En sådan sak är att 

skolan ska verka för utjämning och jämställdhet mellan olika sociala grupper. Orlenius skriver 

att det skulle vara alltför kontroversiellt med en sådan formulering och inte heller politiskt 

gångbart. (Orlenius 2001: s.19ff) 

 Enligt läroplanen ska skolan stå för förståelse och medmänsklighet och främlingsfientlighet 

måste mötas med aktiva insatser, kunskap och öppen diskussion. Vidare beskriver man att 

internationaliseringen av det svenska samhället ställer höga krav på människors förmåga att 

leva med och inse värdet av en kulturell mångfald: ”En trygg identitet och medvetenhet om 

det egna kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingsgrunder.” (Lpf94 2001: Skolans värdegrund) Ordvalen ”det egna kulturarvet” är 

svårtolkat. Vems egna kulturarv syftar man på? Till skolan kommer elever från många 

kulturer. Troligen menas de etniskt svenska elevernas kulturarv eftersom man i meningen 
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innan skriver: ”Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket skall 

befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen.” (Lpf94, 2001: Skolans 

värdegrund) Vilka är de andra som omtalas? Är det så att läroplanen talar emot sig själv 

genom att indirekt dela in eleverna i vi och dem? 

En av skolans huvuduppgifter, enligt läroplanen, är att ha ett etiskt perspektiv på 

undervisningen. Undervisningen i olika ämnen ska behandla det etiska perspektivet och ge 

eleverna en god grund för att ta personliga ställningstaganden. (Lpf94, 2001: skolans 

huvuduppgifter) I kursplanen för svenska A står det att eleven ska kunna tillgodogöra sig det 

väsentliga i en text som är av vikt för eleven själv och för eleven som samhällsmedborgare. 

(Skolverket 2008: Läroplan i svenska A) Detta borde motivera en svenskundervisning där 

läsning och diskussion av texter med etiska frågor ingår. 

Teoretiska utgångspunkter 

I föreliggande undersökning kommer begreppen fördomar, främlingsfientlighet, rasism och 

islamofobi användas. Synen på den andre är också något som nämns. Tomas Böhm (1993) 

presenterar en definition på fördomar i boken Inte som vi!  Böhm (1993) menar att fördomar 

är uppfattningar och föreställningar vilka gör att den fördomsfulle störs i sina observationer 

och i sitt kritiska tänkande. Istället för att utvärdera situationen som sådan kommer den 

fördomsfulle leta fakta som bekräftar fördomen. Fördomar är komplicerade eftersom de ofta 

är omedvetna av den som bär på dem. Föreställningar hos en person kommer från flera olika 

håll. Vanligt är att personer tar efter andra de identifierar sig med, som föräldrar och 

auktoriteter. Den fördomsfulle drar egna, ofta enkla och barnsliga, slutsatser om sådant den 

varit med om. Föreställningar förmedlas ofta genom media och finns i många myter. Om en 

persons föreställningar aldrig ifrågasätts, vädras, diskuteras eller utsätts för prövning kan de 

cementeras som fördomar. Om detta sker biter inga resonemang mer. Fördomen lever på egen 

kraft trots att förnuftet ofta talar emot. (Böhm 1993: s. 25ff) 

Vad gäller främlingsfientlighet säger Nationalencyklopedin att det innebär avståndstagande 

från eller fientlighet mot främlingar. Ofta används termen som synonym till rasism eftersom 

den har blivit ett samlingsnamn för avståndstagande från flyktingar och invandrare. Ett 

rasistiskt synsätt innebär att man anser att ras och ursprung gör vissa människor mer 

värdefulla än andra. Främlingsfientliga synsätt skiljer sig mot rasistiska då de ofta istället 

grundar sig på att kategorisera olika kulturer. Synen är ofta att kulturer inte bör blandas och 
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att vissa kulturer är mer högstående än andra. Främlingsfientlighet är ofta riktad mot specifika 

grupper i samhället. En sådan grupp är muslimer, ett samlingsnamn för föreställningar om 

muslimer är islamofobi. Detta innebär föreställningar om att islam är en religion vars 

anhängare har negativa beteenden vilka är en fara för samhället. Islamofobin innebär ofta 

uppfattningar om att muslimer vill störta det västerländska samhället. (Nationalencyklopedins 

nätupplaga, 2008) 

Böhm (1993) skriver om rasismens psykologi och synen på den andre. Människor får först 

föreställningar om varandra utifrån yttre attribut som kläder och utseende. När vi sedan lär 

känna varandra löper föreställningarna iväg ännu mer. Böhm (1993) menar att om någon ser 

annorlunda ut, till exempel har en annan hudfärg och annorlunda kläder, och dessutom pratar 

annorlunda får man svårare att kommunicera. Det blir då lätt att få felaktiga föreställningar 

och att glömma att den andra också är en människa som bär på känslor och erfarenheter 

liksom man själv. Eftersom det man ser och hör är annorlunda är det lätt att tro att allt är 

annorlunda. Det yttre avståndet gör att man inte frågar för att utöka sin kunskap om den andre 

utan istället börjar ta för givet. Att ta avstånd från den andra kan också vara ett sätt att ta 

avstånd från det som är främmande inom sig själv. Detta sker omedvetet och kan vara något 

som man inte känner till utan bara anar, till exempel homosexualitet, raseri, längtan och annat 

som man håller under ytan. När det väcks till liv av något främmande utom en själv håller 

man det borta genom att förlänga de egenskaperna hos den andre, ”svartskallen”. (Böhm 

1993: s.32ff) 

En av utgångspunkterna för denna undersökning är att läsning av skönlitteratur är bra för att 

öva upp läsarens moraliska inlevelseförmåga. I Lpf94 står att ”skolan skall främja förståelse 

för andra människor och förmåga till inlevelse.” (Lpf94, 2001: Skolans värdegrund) I så fall 

skulle skönlitteratur vara ett bra ”läromedel” när det gäller förståelse för andra människor och 

inlevelse med dem. Flera forskare har tagit upp litteraturens positiva verkan för läsare, en av 

dessa är Judith Langer. Hon beskriver de textvärldar människor skapar då de läser litteratur i 

boken Litterära föreställningsvärldar. Langer (1995) menar att läsaren vid olika tidpunkter 

under läsningen besitter olika föreställningsvärldar och att dessa skiljer sig åt mellan olika 

läsare. ”Föreställningsvärldar är dynamiska uppsättningar av sammanlänkade idéer, bilder, 

frågor, förväntningar, argument och föraningar som fyller våra tankar när vi läser […]”. 

(Langer 1995: s. 23) Langer (1995) beskriver fyra olika faser en läsare kan befinna sig i; att 
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vara utanför och komma in i en föreställningsvärld, att vara i och röra sig genom en 

föreställningsvärld, att stiga ut och tänka igenom det man vet samt att stiga ut ur och 

objektifiera upplevelsen. Inne i en föreställningsvärld är läsaren inne i en läsprocess och 

använder egen kunskap, text och kontext för att utveckla tankar och sätta idéer i rörelse. 

Läsaren använder all sin kunskap om texten, sig själv, livet och världen för att utforma och 

koppla samman sina tankar, ersätta uppfattningar och göra sin bild av vad den tror verket 

handlar om fylligare. (Langer 1995: s. 33) 

Vidare skriver Langer (1995) om den fas då läsaren kliver ut ur texten och tänker över det den 

vet. Här använder man sina utvecklade uppfattningar, textvärldar för att öka sin kunskap och 

erfarenhet. Fokus ligger nu på vad textvärldens idéer betyder för läsarens liv. Att kliva ut ur 

föreställningsvärlden och låta den påverka sitt eget liv används inte lika frekvent som de 

övriga faserna. Detta beror bland annat på att alla texter inte påverkar våra liv på ett sätt som 

vi kan reflektera över och lära ifrån. Det kan också behövas ytterligare litterära erfarenheter 

innan en text påverkar oss. ”Denna fas är så kraftfull och eventuellt genomgripande, dess 

potentiella inverkan på oss är en grundläggande orsak till att vi läser och studerar litteratur, 

för att få hjälp med att ordna upp våra egna liv.” (Langer 1995 s. 34).  I den fjärde fasen 

distanserar läsaren sig från föreställningsvärlden han/hon skapat och reflekterar över den. 

Läsaren kan bli medveten om varför en viss text eller författare är viktig för oss och om man 

instämmer med andras tolkningar. (Langer 1995: s. 34f) Langer (1995) skriver avslutningsvis 

att det är genom föreställningsvärldar som människor kan få en bild av andras perspektiv. När 

en läsare får se olika sidor av en situation utvidgas tänkandet och förståelsen för bland annat 

andra kulturer. (Langer 1995: s. 172) Litteratur blir därmed ett bra sätt att behandla 

föreställningar om andra på. 

Böhm (1993) beskriver hur man kan arbeta mot fördomar i skolan. Berättelser där elever delar 

med sig av sina livsöden är bra eftersom åhörarna blir mer känslomässigt berörda av 

personliga berättelser. Det blir svårare att värja sig mot innehållet i en sådan berättelse. Böhm 

(1993) menar också att det är bra att gynna utvecklingen av elevernas inre värld, särskilt för 

de elever där fördomarna redan fått fäste. Det är bättre att skapa gemenskap kring, till 

exempel, en berättelse än att fastna i argumentation och diskussioner där fördomarna befästs. 

(Böhm 1993: s. 191f) Genom att utnyttja berättelser borde man alltså kunna påverka eleverna 

känslomässigt istället för att försöka överbevisa deras fördomsfulla argument.  I 
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Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa pekar Louise M. Rosenblatt (2002) ut två 

olika sätt att ta till sig en text. Det är skillnad på att läsa ett skönlitterärt verk och att läsa i 

praktiskt syfte. Den praktiska läsningen går ut på att läsaren väljer ut och tar med sig något ur 

texten, ofta det som uppfattas som textens idé. Denna typ av läsning kallar Rosenblatt (2002) 

för efferent läsning. Om läsaren gör en efferent läsning av en text och sammanfattar den kan 

det bli lika användbart som att läsa originalet. Om läsaren däremot gör vad Rosenblatt (2002) 

kallar för en estetisk läsning så måste den genomleva texten. De förnimmelser, känslor, 

föreställningar och idéer som byggs upp under läsningen blir intressanta i en sådan läsning. 

Den estetiska läsningen är individuell. Det är inte intressant att låta någon återberätta, till 

exempel, en dikt. Den måste upplevas. (Rosenblatt 2002: s.41) Enligt Böhms (1993) och 

Rosenblatts (2002) resonemang skulle alltså estetisk läsning av texter i skolan vara bra för att 

motverka fördomar.  

För att det ska vara givande med litteraturläsning som en utgångspunkt för etiska samtal krävs 

det att eleverna får läsa rätt texter. Kathleen McCormick (1994) har utvecklat en modell som 

handlar om mötet mellan en elev och en text, denna beskriver hon i The culture of reading 

and the teaching of English.  Enligt modellen är läsning en dialogisk process där både läsare 

och text lever och agerar. McCormick (1994) talar om läsarens och textens ideologier. 

Ideologin består av en allmän och en litterär repertoar. Texten är producerad i ett socialt och 

historiskt sammanhang men den kan läsas och reproduceras i en helt annan kontext. I läsning 

spelas läsarens och textens repertoarer ut mot varandra. Om repertoarerna stämmer menar 

McCormick (1994) att de matchas. Om de inte stämmer kolliderar repertoarerna. Detta leder 

oftast till att läsaren avvisar texten. En läsares repertoar kan också vidgas och förändras i 

mötet med en text. Det händer när texten tillför läsaren något nytt, en utmaning. Mötet ska 

utmana genom att innehålla något nytt men inte så nytt att läsaren inte kan relatera till sina 

egna erfarenheter. (McCormick 1994: s.68ff) Gunilla Molloy (2003) skriver också om detta i 

Att läsa skönlitteratur med ungdomar. Hon menar att de flesta tonåringar prioriterar texter 

som ligger nära deras egen verklighet, men dessa texter blir för nära enligt författaren. Texten 

används då som en språngbräda för eleverna att få prata om egna minnen och privata 

associationer. Eleverna tenderar att undvika det de upplever som främmande för dem i texten. 

Konfrontationen mellan deras egna och textens repertoar uteblir, vilken skulle vara till för att 

utveckla det egna tänkandet. (Molloy 2003: s.317) Men Molloy (2003) citerar också Robert 

Scholes:  
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För att överhuvudtaget läsa måste vi läsa boken om oss själva i de texter som ligger 
framför oss. Vi måste också ta med texterna till oss själva, in i våra tankar och liv, 
våra uppfattningar och handlingar. (Molloy 2003: s.300)  

Molloy (2003) menar att vi inte kan läsa om oss själva i alla texter om vi inte på något sätt 

finner oss själva i dem. När elever ska läsa gäller det för läraren att se vilka frågor de för med 

sig till skolan och välja litteratur utifrån dem. Molloy (2003) skriver också att 

inlevelseförmågan kan uppövas om man läser texter av olika slag. I skolan har eleverna 

möjlighet att pröva sin egen läsning mot andras läsningar och uppfattningar. ”En möjlig väg 

till tolerans för andra människors livsvillkor och tankesätt skulle kunna öppnas för läsare i 

olika åldrar genom mötet med skönlitteratur i skolan.” (Molloy 2003: s.318) I Reflekterande 

läsning och skrivning skriver Molloy (1996) att identifikation med någon karaktär i boken gör 

att diskussioner om ställningstaganden kring olika moraliska dilemman underlättas. Eleverna 

kan följa karaktärernas val och hur deras agerande får följder. Karaktärerna kan fatta beslut 

som eleverna tycker är moraliskt riktiga eller tveksamma. Dessa diskussioner kan hjälpa 

eleverna att få syn på sig själva som sociala och historiska varelser. (Molloy 1996: s.100) 

 Lars Lindströms (1992) resonemang om moraliska diskussioner påminner om Molloys, dessa 

sammanfattas i artikeln ”Berättarens roll för elevers livsorientering”. I artikeln refererar 

Lindström (1992) till bland andra Robert Coles, vilken på1970-talet genomförde en studie vid 

Harvard University där han undersökte hur personer med vilt skilda levnadsbanor närmade sig 

litteraturen. Vad Coles fann var att det viktigaste för att ta till sig en berättelse inte var att 

innehållet i boken stämde med elevernas intressen. Det avgörande var i vilken grad 

berättelsen förmådde att skapa ett moraliskt engagemang hos läsaren. (Lindström 1992: s.47) 

Lindström (1992) skriver om hur han menar att berättelser påverkar elever: 

En berättelse inbjuder däremot till dialog med läsaren, som måste utnyttja sina 
personliga erfarenheter för att tolka och förstå dess innebörd. Texten kan å andra 
sidan ställa läsarens livserfarenhet i ny belysning. (Lindström 1992: s.52) 

 Samtal om texter är viktiga enligt Lindström (1992) och han listar några kriterier, som han 

menar är nödvändiga, för att texten ska vara lämplig i ett samtal om etik och moral. Några 

kriterier är att texten ska vara tankeväckande och innehållet ska vara tolkningsbart. Det ska 

finnas mer att säga om innehållet än att man håller med eller tar avstånd. Texten ska ta upp 

frågor som rör deltagarna i diskussionen och som man kan ta ställning till på mer än ett sätt. 

Vidare skiljer Lindström (1992) på öppna och slutna texter. En öppen text har inget facit utan 
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är tolkningsbar. Det finns mycket för läsaren att tolka, diskutera och ta ställning till i en sådan 

text. I en sluten text däremot är den moraliska problematiken löst och det finns inte mycket 

kvar för läsaren att lägga till eller förbryllas av. En sluten text, menar Lindström (1992), är 

mindre lämplig för diskussioner men han påpekar också att det ofta är sättet, på vilket man tar 

upp en text, som avgör om den är lämplig eller inte. (Lindström 1992: s.53ff) 

 

Svenne en (o)möjlig berättelse 

I Per Nilssons roman Svenne heter huvudpersonen Fredrik Svensson men alla kallar honom 

Svenne. När berättelsen börjar sitter Svenne ensam i en stuga i skogen. Han håller sig gömd 

och påstår sig vara den mest eftersökta personen i Sverige. Svenne har med sig en dator 

tillhörande Nils Dackeman och genom att leta efter dokument i datorn och tänka tillbaka på 

det han varit med om berättar han sin historia. Vistelsen i stugan utgör romanens 

ramberättelse. Tiden i berättelsen blir tydlig eftersom batteriet i datorn håller på att ta slut, det 

är bara högst några timmar kvar. På så sätt utger sig ramberättelsen för att skildra verklig tid, 

att det tar lika lång tid att läsa boken som det tar för Svenne att berätta. 

Svennes berättelse består av tillbakablickar vilka tar sin början när han är sjutton år. Efter en 

tragisk olycka avlider Svennes pappa. Mamman dog när Svenne föddes. Svenne är alltså 

föräldralös men han har bestämt sig för att bo kvar i pappans hus och driva en verkstad där. 

Allting förändras dock när en rad händelser inträffar. Det börjar med att Svenne vinner en 

tävling och får åka på en resa till Stockholm. Under en vistelse på Gröna lund blir Svenne 

misshandlad och knivskuren av ett invandrargäng. Tidningen skriver om det och fallet får en 

del uppmärksamhet. En dag knackar Nils Dackeman på Svennes dörr. Han erbjuder Svenne 

arbete och berättar att han vill förändra Sverige men att Svennes arbetsuppgifter blir att sköta 

praktiska saker, bland annat trädgården. Svenne bestämmer sig för att börja och utan att 

berätta för någon, vilket Dackeman har bett honom om, åker han några dagar senare till 

Dackemans villa i Malmö. 

Svenne får bo i ett gästhus hos Dackeman, vilken själv bor i en stor lyxvilla tillsammans med 

sin hustru Sonya. Den första tiden sköter Svenne trädgården men han läser också en hel del 

litteratur som Dackeman förser honom med. För detta tjänar Svenne 20 000 i månaden. På 
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kvällarna sitter Svenne och diskuterar böckerna med Dackeman. Dackeman säger aldrig sin 

åsikt utan ställer bara en massa frågor som Svenne får fundera på. Samtalen fungerar som en 

träning i argumentation. 

Efter en uppmärksammad tv-debatt får Svenne ta del av Dackemans planer på att starta partiet 

Rättvist Sverige. Svenne blir partisekreterare och medverkar i framträdanden i tv och den 

mediehysteri partiet startar. Partiet växer sig starkt och får höga opinionssiffror. Allt som sägs 

i partiprogrammet är politiskt korrekt, det vill säga det finns ingen öppen främlingsfientlighet. 

Dackeman påpekar också vid flera tillfällen att han inte är rasist. Partiet fungerar som ett 

missnöjesparti. Det får dock en mängd anhängare som uppfattat partiet som rasistiskt. Under 

namnet SV utför de en mängd aktioner som att misshandla invandrare och rycka slöjan av 

muslimska kvinnor. Denna grupp växer och skapar en orolig situation i hela Sverige. 

Situationen blir mer och mer kaotisk och historien kulminerar då Dackemans hustru Sonya 

blir mördad under ett direktsänt tv- framträdande.  

Svenne får skulden för mycket av det som inträffat eftersom SV visar sig stå för Svennes 

Vänner och att de påstår att det är han som är deras ledare. Svenne inser att han måste gå 

under jorden för att överleva. Nyckel och karta till stugan han befinner sig i får han sista 

gången han träffar Dackeman. Svenne bedyrar under hela berättelsen att han är helt oskyldig 

till allt som har hänt. 

Illusioner av en verklig kommunikation 

Svenne vänder sig inte direkt till läsaren med sin berättelse. Han inleder sin historia med:  

Ja, nu ska jag berätta och det är för dig jag ska berätta. Vi träffades bara en enda 
gång, då när du kom till mig. Jag minns dina ögon, de har följt mig, jag har inte 
kunnat värja mig mot minnet av din blick. […] Jag fattar om du inte kan förlåta mig, 
det enda jag hoppas är att du ska förstå. […] Det enda som betyder något är att du 
tror mig. (Nilsson 2006: s.4f)3 

 Under berättelsens gång vänder sig Svenne flera gånger direkt till ”du” som för läsaren är en 

person som är okänd tills långt fram i romanen. (s.22, 50, 119) Att mottagaren av berättelsen 

är en person i boken får som funktion att skapa en illusion av en verklig 

kommunikationssituation. Enligt Anne Heith (2006) i Texter – medier - kontexter skapar 

 
3 Hänvisning till Nilsson, 2006, Svenne – en (o)möjlig berättelse görs hädanefter löpande i texten med en 
parentes innehållande sidnummer. 
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denna berättarteknik en illusion av intimitet mellan berättaren och mottagaren. (Heith 2006: s. 

195f) 

”Du” är en flicka som besöker Svenne i hans stuga vid partihögkvarteret. (s.197) Flickan står 

och väntar på Svenne ute i kylan. Någonting får Svenne att släppa in henne och lyssna till vad 

hon har att säga. Flickan talar aldrig om vad hon heter för Svenne utan benämns i hela boken 

som ”du”. Hon berättar för Svenne om en händelse hon varit med om; två män ryckte av 

henne slöjan. Hon frågar Svenne om han tycker det är rätt. Han får inte fram ett ord. Vidare 

berättar flickan om hur hennes storebror blivit jagad av rasister på skolan och hon frågar 

Svenne om han tycker att det är så det ska vara. Flickan pratar också om sin sjal. Hon berättar 

att hon själv valt att bära den och att ingen tvingat henne. Situationen gör Svenne nervös. Han 

beskriver hur han sitter och darrar. I mötet mellan honom och flickan är det hon som har 

makten men i det samhällsklimat som råder är maktförhållandet mellan dem det motsatta. 

Svenne beskriver sig själv som en stum idiot. ”Jag sa ingenting om islam och kvinnoförtryck 

och Iran och Koranen och allt det jag läst och hört och samtalat med Dackeman om.” (s.205) 

När Svenne tänker tillbaka på samtalet ångrar han att han inte sa något. Han vill att flickan 

ska tycka att han är något mer än bara en dum rasist. (s.207) Svenne får inte fram många ord 

till flickan men i berättelsen fantiserar han om vad han skulle ha gjort istället. Vad han skulle 

ha sagt. (s.208) Flickan visar en sida av Svenne som feg och mållös. När han har tillfälle att 

tala om sina åsikter för någon de verkligen berör törs han inte säga något. Inser Svenne att 

Dackemans resonemang inte håller? Han drömmer om att han skulle följa med flickan ut från 

huset och gå iväg på gatan hand i hand, men gör ingenting. ”Du var också modig när du kom 

till mig. Jag är feg. Jag är en fegis. Hade jag gått hand i hand med dig ut på gatan, som i min 

dröm, då hade jag varit modig.” (s.210) Svennes berättelse vänder sig i hela boken till flickan. 

Han tänker på att hon kom och att hon stannade kvar. Det kan tolkas som att han inte kunnat 

glömma henne.  Efter att han träffat henne fortsätter han att föra samtal med henne i huvudet. 

(s.212) Ibland är berättelsen anpassad till vem han berättar för och Svenne vänder sig direkt 

till flickan. Ett exempel är när han varit med i tv. ”Såg du mig, hörde du mig? Du får erkänna 

att jag lärt mig det där nu. Prat. Snack. Snygga ord i snygga meningar.” (s.177)  

Svennes pålitlighet som berättare 

En fråga som är av stor betydelse i Svenne är om berättaren är pålitlig eller inte. Berättandet i 

romanen är personligt vilket gör att man som läsare är beredd att tro på Svennes berättelse. 
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Det finns dock ställen i boken där man får anledning att tveka. Ibland skriver Svenne att han 

inte är säker på att han kommer ihåg allt. ” […] nu måste jag försöka komma ihåg vad som 

hände den där tiden fram till jul.” (s.152) Det kan vara ett sätt att hoppa över något han inte 

vill berätta. Svenne bedyrar att han kommer att berätta allt: ”Nej, jag kommer inte att ljuga, 

jag ska berätta sanningen. Som jag minns den.” (s.5) På sätt och vis kan man säga att Svenne 

skyddar sig själv här. För vem kan påstå att han ljuger när han berättar sin sanning? Svenne 

har berättat att han är den enda som finns kvar och kan berätta. De andra två som vet finns 

inte kvar. (s.3) Detta innebär också att Svenne kan berätta vad som helst. Det finns ingen som 

med rätta kan säga att han ljuger.  Svenne har dock stor anledning att inte berätta om det finns 

delar av berättelsen som skulle tala emot honom. Han är jagad och misstänkt för att vara 

delaktig i rasistiska brott som är utförda i hans namn. (s.232) Å andra sidan berättar Svenne 

också saker som inte är till hans fördel och ber om ursäkt för det: 

Du, förlåt. Det var inte meningen att det här ska bli någon porrhistoria. Kanske borde 
jag hoppa över den här biten av berättelsen, men nu har jag en gång bestämt att du 
ska få veta allt. Din bild av mig blir väl sämre, jag vet inte, men du kan i alla fall 
fortsätta att lita på att jag är ärlig. (s.255) 

Heith (2006) menar att det finns anledning att analysera en berättares pålitlighet. En sak att 

titta på är berättarens känslomässiga engagemang i sin egen berättelse. (Heith 2006 s.189f) 

Svennes berättelse är subjektiv och partisk. Han berättar för att ”du” ska förstå varför han 

blev inblandad. (s.4) Svennes grad av insikt är också intressant att titta på. Förstod han vad 

som pågick? När Svenne flyttar hem till Dackeman ser han människor komma och gå i huset, 

men han reflekterar inte så mycket över det. I boken funderar han på att han i efterhand förstår 

att något höll på att planeras. När det pågick påstår Svenne att han antog att Dackeman höll på 

med affärer. (s.51) Eftersom Svennes avsikt med berättelsen är att bedyra sin oskuld kan man 

som läsare tolka det som att det är till Svennes fördel att inte förstå, eller rättare sagt, att låtsas 

inte förstå. 

Bortförklaringar till rasism, våld och fördomar  

Eftersom boken är skriven i jagform och läsaren får se Svennes synvinkel på allt som händer 

är det lätt att känna empati med huvudpersonen. Svenne berättar att det är ett slags försvarstal 

han håller men att sanningen kan vara hans livförsäkring. (s.4) Frågan är om Svenne var rasist 

eller inte. Svenne anser att han aldrig var rasist. Han beskriver vad som, enligt honom, 

definierar en rasist: 
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 En rasist är någon som tror att det i grunden innerst inne är skillnad mellan 
svartingar och vitingar och rödingar och gulingar och bruningar. Och att några i 
grunden innerst inne är värda mer än några andra. (s.15) 

 Sedan berättar han att om man med rasist menar pojkar från landet som har vissa frisyrer och 

vissa kläder, lyssnar på musik som handlar om Karl den tolfte eller vikingar och som bråkar 

med kommunister, punkare och djurrättsaktivister så är han det. Till det yttre skulle han alltså 

uppfattas som en rasist men han menar ändå att han inte var det. Det är en komplex bild av 

huvudpersonen som målas upp. Svenne säger inte rätt ut hur han var men det kan också vara 

ett sätt för honom att rentvå sig. Han menar att han inte var rasist bara för att han i grunden 

tyckte att alla var lika mycket värda. Men det kommer också fram att nationella symboler som 

svenska flaggan och torshammare användes i hans gäng och att man diskuterade idéer om 

svarta idrottsmän. Eftersom de ofta får bättre resultat i löpning så borde de vara annorlunda, 

resonerar man. (s.15) Det blir upp till läsaren att avgöra om Svenne var rasist eller inte. Beror 

det på vad som syns utåt eller på vad som finns inuti? 

Det finns ställen i romanen där läsaren får små glimtar av en annan person än den oskyldiga 

som Svenne utger sig för att vara. Under den första tiden då Svenne arbetar åt Dackeman 

beter sig Sonya på ett underligt sätt mot honom. När de möts hälsar hon knappt och hon har 

ett undvikande sätt mot Svenne. Svenne tänker då: ”Negerfitta. Okej. Förlåt. Men det var 

ordet jag tänkte.” (s.51) Spontant tänker alltså Svenne ord som uppfattas som rasistiska men 

han är också medveten om det och ber därför sin mottagare om ursäkt. Eftersom tanken 

kommer så spontant kan man ändå som läsare tolka det som att det inte är helt främmande för 

Svenne att använda sig av liknande ordval även om han är medveten om hur det uppfattas. 

 Ett annat avsnitt i romanen visar vad Svenne har med sig för uppfattningar från sin far. 

Svenne berättar att hans far absolut inte var rasist, men sedan beskriver han en händelse som 

återberättats av pappan. Svennes pappa sätter stopp för ett stöldförsök ur en 

insamlingscontainer för kläder genom att kasta ett fäljkors i nacken på en av förövarna, en 

litauisk man.  Detta är pappans berättelse och faktum är att litauerna fick en villkorlig dom, 

men man kunde inte bevisa att de var skyldiga till allt de var anklagade för. Pappan blev 

dömd för misshandel. Svenne har hört sin pappas berättelse och läsaren får höra den genom 

Svenne. Vad som är sant får vi inte veta men Svennes kommentar om pappan är: 

 […] rasist är han inte, farsan. Han hade blivit lika förbannad om de där två killarna 
varit från Göteborg eller USA eller Kina. Fast å andra sidan: Det är väl inte så 
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sannolikt att det skulle kommit från Göteborg eller USA eller Kina. Men en jävla 
massa litauer och polacker och ryssar kör omkring här på sina stöldturnéer. (s.11)  

Svenne påstår alltså att samma sak hade hänt oavsett vem som utfört stöldförsöket. Det 

framkommer dock av texten att Svenne bär på föreställningen att det finns utlänningar som 

åker till Sverige på stöldturnéer. Läsaren får bara Svennes version och kan inte avgöra om det 

är sant eller inte. Svenne berättar dock fler saker om sin far som ger bilden av en person som 

inte följer lagen helt fullt. Han laddar ner porrfilm från nätet, ”[…] sånt som farsor gör” 

(s.10), och utför bilreparationer för halva priset utan kvitto. Svenne förklarar det med att det 

är så det fungerar på landet: ”Okej att han var en småfifflare kanske, men inte mer.” (s.10) 

Under en presskonferens anklagar en journalist Svenne för att ha varit dömd för misshandel. 

Han tvingas då erkänna att det är sant och berätta vad som hände. (s.90f) Svenne menar att 

hans kompis Danne hamnade i bråk med ett gäng och att han var tvungen att hjälpa honom. 

Enligt Svenne var det enda han gjorde att slå till en av killarna. Svenne förklarar också att han 

inte tycker att det är samma sak som att slå ihjäl någon med slagträ eller att sticka kniven i 

någon utan anledning. Svenne rättfärdigar alltså våld om det sker i rätt syfte. Hans eget våld 

var för att skydda en kompis och var därför inte fel. På samma sätt rättfärdigar han pappans 

våld med att han skulle stoppa stöldförsöket. I berättelsen framkommer det också att Svenne 

varit med i flera misshandelsfall. Dessa beskriver han som ”fyllegrejer bara”. (s.91) På så sätt 

visar han sin åsikt att våld kan vara rätt om målet är det rätta, sitt eget våld kan han alltid 

förklara. 

Samma syn på våld kan man säga finns hos gruppen SV. Ändamålen helgar medlen. Killen, 

som sticker kniven i magen på Svenne under Stockholmsresan i början av berättelsen, blir 

mördad. (s.83) Det har varit problem med invandrargäng som bråkat på biografer och badhus. 

De misshandlas av SV. (s.145f) Partiet Rättvist Sverige förlorade inga väljare på det, vilket 

kan ses som ett berättigande av våldet från väljarna. De invandrare som bråkar med svenskar 

förtjänar att bli misshandlade, svenskarna slår tillbaka. (s.147) 

Svenne menar att han inte visste vad som pågick i partiet Rättvist Sverige och vad politiken 

skulle få för följder. Han resonerar om sin roll i partiet, att hans roll var att vara en vanlig kille 

från landet: 
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Jag är här för att jag heter Svenne. Och för att jag är en svenne, en vanlig enkel kille 
från landet. Vem som helst kunde ha spelat den rollen. Egentligen bryr jag mig inte 
om politik ett enda dugg. (s.142) 

Svenne resonerar också: ”Om jag inte rest till Stockholm, […] så hade inget hänt. […] Då satt 

jag inte här, då var jag inte den mest jagade personen i landet.” (s.18) Enligt Svennes 

resonemang har han inte gjort något fel, han är bara ett offer för omständigheterna. Svenne 

menar alltså att eftersom han inte gjorde något så är han inte skyldig. Moralen blir att man 

endast är skyldig till det man gör. Att veta men inte göra innebär i så fall att man är oskyldig. 

Under Dackemans sista tal på torget i Malmö säger han: ”Jag ska berätta vad ondska är. Att 

veta och ingenting göra – det är ondska.” (s.241) Det talar emot hur Svenne handlar i 

romanen, frågan är bara hur mycket han egentligen vet. 

Enligt vad Svenne berättar så vet han inte så mycket om Dackemans planer. Läsaren vet inte 

heller mycket eftersom man bara deltar i det som Svenne ser. Något som Svenne vet är dock 

att partiets politik utlöser en rad händelser i Sverige där invandrare behandlas illa. I romanens 

slutskede hittar Svenne dokument om sig själv i Dackemans dator. Batteriet är dock så dåligt 

att Svenne inte kan läsa helt och hållet vad som står. Ord som fortfarande kan läsas i 

dokumentet är ”identifikationsobj[sic]”,” Vännerna” och ”ledargestalt”. (s.273) 

Sonya – Svennes beskyddare(?) 

En person, som Svenne stöter på i romanen, är Sonya som är gift med Dackeman. Sonya är 

mörkhyad. Det är lätt att föreställa sig att Dackeman är gift med Sonya för att bevisa att han 

inte är rasist. I den första tv-debatten använder han det faktum att han har en utländsk fru som 

ett argument för att han inte kan vara rasist. ”Jag är inte rasist, röt Dackeman snabbt. Jag hatar 

rasister. För övrigt sitter min fru Sonya där nere.” (s.64) Men Svenne registrerar händelser 

som pekar på att det faktiskt är äkta kärlek dem emellan. Eller är det bara Svennes barnsliga 

fantasier? Svenne berättar att: 

Ibland under de ljusa sommarnätterna kunde jag från mitt fönster se Dackeman och 
Sonya promenera tillsammans i trädgården. Ofta pratade de ivrigt med varandra, ofta 
skrattade de, ofta höll de om varandra, höll varandra i handen, gick och knuffades 
och buffades och strök sig mot varandra som två förälskade tonåringar. […] jag 
tänkte att det var vuxenkärlek, vuxenlycka jag såg. Precis som i filmerna, de 
romantiska filmerna. (s.52) 

Sonyas beteende mot Svenne ändras under berättelsens gång. Under Svennes första tid i huset 

är Sonya kort och undvikande mot honom (s.51) men det är ändå hon som ber honom stanna 
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kvar när han funderar på att åka hem. (s.56) Svenne undrar över om det är Dackeman som fått 

henne att göra det. Sonya söker sig mer och mer till Svenne och i slutet säger hon istället åt 

honom att ge sig av. Hon förklarar för Svenne att det finns saker han inte vet och att hon är 

rädd. Svenne tror att hon försökte rädda honom. (s.215) 

Möjligen kan det vara så att Sonya känner till Dackemans planer för Svenne. Att han är utvald 

för att vara ett identifikationsobjekt för väljarna och att han måste offras mot slutet. Orden 

”offras” och ”martyr” finns båda med i det dokument Svenne hittar om sig själv i Dackemans 

dator. (s.273) I så fall skulle hennes beteende kunna förklaras med att hon först avvisar 

Svenne för att hon inte ska bli känslomässigt engagerad och för att han ska lämna då han inte 

känner sig välkommen. När hon märker att han ändå stannar kvar försöker hon skydda honom 

istället. 

Oklara omständigheter kring Dackeman 

Svenne har ibland känslan av att Dackeman vet saker som han inte berättar för honom. 

Dackeman startar ungdomsläger i Norrland där problemungdomar ska få hjälp. Svenne är 

ansvarig för lägren och han besöker dem en gång. Mot slutet ber Dackeman Svenne att åka dit 

igen, för att se om allt står rätt till. (s.222) Det är under det besöket Svenne förstår hur mycket 

hänger samman och att han är illa ute. Lägren har nämligen kommit att fungera mer och mer 

som en slags koncentrationsläger eller uppfostringsanstalter. Svenne funderar på Dackemans 

avsikt med att skicka honom till lägren igen, han kan se tre alternativ: Dackeman var 

uppriktigt orolig och visste inte själv vad som hände. Dackeman var svartsjuk på Svennes 

kontakt med Sonya och ville få bort honom. Dackeman visste precis vad som hänt och ville 

bli av med Svenne. (s.222) Det är dock inte förrän han tänker tillbaka på det som har hänt som 

Svenne tvivlar på Dackemans avsikter.  

Romanen ger inga entydiga svar på om Svenne är rasist eller inte. Inte heller på om partiet 

Rättvist Sverige är främlingsfientligt eller om Dackeman har för avsikt att det ska gå som det 

gör i berättelsen. I partiprogrammet står ingenting som direkt kan hänvisas till 

främlingsfientlighet (s.86) men trots det får partiet anhängare med sådana åsikter. Svenne 

pratar med människor som påstår sig vara glada att någon äntligen säger sanningen. (s.98, 

125) Det kan vara så att Dackeman faktiskt hade planerat allting. Det finns en del som tyder 

på det. När Svenne letar i datorn finner han en stor mängd insändare från dagstidningar där 

åsikter om invandrare och kriminalitet, förtryck och annat luftas. Svenne gör så småningom 
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upptäckten att många av insändarna har samma signaturer. Tanken slår honom då att 

Dackeman kan ha skrivit alla insändarna själv. Men han avfärdar den snart: ”Han hade inte 

tid, […] Det är inget konstigt att människor skriver flera insändare förresten.” (s.150f) Att 

Svenne har Dackemans dator är också en underlig omständighet. Polisen har sökt igenom hela 

Dackemans villa efter mordet på Sonya, sent på natten återvänder Svenne dit. Efter att ha 

trevat runt i mörkret finner han Dackeman liggande på sängen. ”Jag har sett mörkrets hjärta,4  

[…]” (s.265) viskar han till Svenne. Svenne får med sig ett kuvert med nyckel och karta till 

stugan. När han är på väg ut plockar han med sig Dackemans dator. (s.263) Lösenordet för att 

ta sig in i datorn är ovanligt lättgissat: SONYA. (s.32) 

Några andra underliga omständigheter är att ingen i SV åker fast, vare sig för mordet på den 

som misshandlade Svenne eller för misshandeln av invandrare på badhuset och biosalongen. 

(s.147) Svenne påstår att ingen lyckas ta reda på vem Dackeman är eller vad han gjorde innan 

han startade partiet. Inte heller vart han tar vägen i berättelsens slut. 

 

Ser mitt huvud tjockt ut i den här? 

I Ser mitt huvud tjockt ut i den här? av Randa Abdel- Fattah är Amal huvudperson. Amal är 

16 år och går i High School. Familjen består av Amal och hennes föräldrar och de bor i ett 

typiskt medelklassvillaområde i Melbourne. Amals familj är muslimer och det är svårigheten 

med att vara troende muslim samtidigt som man bor i ett så kallat kristet land som tas upp i 

romanen. Amal har uppfostrats till att vara en trygg person som tillåts fatta egna beslut och 

hon är fri att ha den tro hon vill. På sommaren innan sista terminen i High School tar hon 

beslutet att börja bära slöja/huvudduk.  

Amal går i en privatskola där det finns strikta regler och traditioner att rätta sig efter, med 

hjälp av föräldrarna lyckas hon övertyga rektorn att få använda slöjan i skolan. Amals bästa 

vänner heter Simone och Eileen. Det är dem hon umgås mest med. De är inte muslimer utan 

”vanliga” australiensare. De tre vännerna umgås också med Adam och Josh. Amal är kär i 

Adam och Simone är kär i Josh. Ingen i gänget behandlar Amal annorlunda för att hon bär 

slöja. På skolan går däremot Tia Amos som är den som står för den största delen av den 
 

4 Mörkrets hjärta är en roman av Joseph Conrad från 1902 som handlar om hur människan kan slita sig fri från 
de moraliska värderingar hon skulle haft i en viss miljö och situation, om hon hamnar i en där dessa mänskliga 
moraliska begränsningar och hämningar inte längre är nödvändiga. (Wikipedia – den fria encyklopedin, 2008) 
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diskriminering Amal får uppleva. Tia är populär och får med sig många andra när hon tycker 

något. Både Amal och Simone får utstå hennes elaka behandling. 

Amal har också två muslimska vänner, Yasmeen och Leila. De tre känner varandra från 

tidigare skolgång då de gick på en muslimsk skola. Leila kommer från en familj med starka 

muslimska traditioner vilket gör att hon får problem. Det viktiga för familjen är nämligen att 

hon ska bli gift och inte att hon avslutar skolan. Yasmeens mamma är engelska som 

konverterat till islam. Familjen får ofta undrande blickar på grund av att mamman är blond 

och blåögd och bär huvudduk medan pappan är mörk. 

Romanen handlar om Amals vardag där hon så gott som dagligen utsätts för omgivningens 

fördomar och diskriminering på grund av att hon bär slöja. Relationerna till andra personer i 

berättelsen står också i fokus, förutom de redan nämnda till bland annat morbror Joe med 

familj och till familjens granne Mrs Vaselli. 

Adam – ett bollplank för Amals upplevelser 

När Amal tar beslutet att bära slöja i skolan är det framförallt hur en person ska reagera som 

hon är orolig för, nämligen Adam. ”Jag kan inte somna. Vad ska Adam säga? […] Han 

kommer att skratta.” 5 (s.21) Adam är en pojke i Amals klass och att Amal är förälskad i 

honom förstår läsaren ganska snabbt: ”Jag har alltså varit officiellt kär sedan den 24 maj.” 

(s.49) När Amal kommer till skolan i slöja är Adam avvaktande till en början, vilket Amal 

tycker är jobbigt. Adam skruvar på sig och verkar besvärad. (s.48) När några dagar gått och 

Adam vant sig vid Amals nya utseende fungerar han istället som ett bollplank för Amal. 

Adam ifrågasätter och för upp Amals åsikter. Skolan ska delta i en debattävling, innan hon 

började bära slöja skulle Amal självklart ställa upp men nu tvekar hon. Adam frågar varför. 

”Jag hostar och försöker förklara. ’Min… slöja.’ Han kliar sig i huvudet. ’Nix. Ledsen, men 

nu hänger jag inte med. Är det typ syndigt att debattera, eller nåt?” (s.100) Amal tvingas nu 

förklara sig och märker att hon egentligen inte har någon förklaring utan bara är rädd för att 

ha ögonen riktade mot sig. Hon menar att publiken kommer att ha förutfattade meningar om 

henne och ”glo” på slöjan. Slutligen bestämmer sig Amal för att delta i debatten. Troligen på 

grund av Adams ifrågasättande. 

 
5 Abdel-Fattah, 2005, Ser mitt huvud tjockt ut i den här? Hänvisning till källan görs hädanefter i en parentes med 
sidnummer i den löpande texten 
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En annan funktion Adam har i romanen är att belysa Amals syn på den islamska religionen.  I 

skolan har Amal fått ett eget litet rum där hon kan be, på väg dit möter hon Adam. Mötet 

utmynnar i en diskussion om tro och samtidigt som Amal förklarar hur det fungerar för Adam 

får läsaren ta del av förklaringarna.  (s.146ff) Adam ställer enkla frågor om hur Amals tro 

fungerar. Frågorna både ställs och besvaras på ett ungdomligt och vardagligt språk och 

samtalen blir som en slags utbildning för läsaren. Samtalen med Adam berör ofta fördomar 

som Amal stöter på men det är också Adams fördomar som besvaras genom Amals 

förklaringar. Amal förklarar också för Adam att det finns fördomar mot västerlänningar hos 

muslimer. (s.149) Ibland blir diskussionerna hetsiga, som när Amal avvisar Adams försök att 

kyssa henne. Adam utbrister frustrerat: ” […] det betyder ju att du aldrig kan leva i nuet. Att 

du förtrycker dig själv hela tiden. ”Amal svarar: ” Jag vill inte ha intimt umgänge med ett helt 

gäng människor i livet. Det vill jag ha med en enda. Och jag vill att det ska vara likadant för 

honom. Sån är min tro.” (s.240) 

Leila – visar hur muslimer kan leva  

En sidohandling i romanen handlar om Amals kompis Leila. Leila kommer från en familj med 

en mer strikt islamsk tro än Amal. Hon bär slöja och föräldrarna är mest intresserade av att 

hon ska bli gift, trots att hon har högsta betyg i alla ämnen och drömmer om att bli advokat.  

(s.24) Det är Leila Amal först kontaktar för att diskutera sitt beslut om att börja bära slöja. För 

Leila är slöjbärandet en självklarhet och hon menar att Amal gör helt rätt. Längre fram i 

boken får Leila problem med sin familj. Läsaren får ta del av detta då Amal är på besök hos 

Leila. Leilas storebror styr både Leila och hennes mamma och de tvingas servera honom mat 

och stryka hans kläder. För mamman är det en självklarhet att sonen ska ha en annan 

behandling än dottern, men Leila sätter sig emot. (s.118) Mamman tvingar till och med Leila 

att dammsuga trots att hon har vänner på besök. ”Varför din bror göra det när han har syster?” 

(s.119) är mammans kommentar till detta.  

De riktiga problemen för Leila är att mamman vill få henne bortgift så fort som möjligt. 

Många gånger bjuder föräldrarna hem möjliga makar på middag och säger åt Leila att göra sig 

extra fin så att de ska vilja ha henne. Leilas tysta protest blir att gå i säckiga kläder utan 

smink. (s.153) Berättelsen om Leila kulminerar på hennes födelsedag då hon trotsar sina 

föräldrar och följer med vännerna på restaurang. De råkar dock stöta ihop med Leilas bror 



21 

 

vilket resulterar i att han tvingar henne att följa med hem. Efter denna händelse rymmer Leila 

hemifrån. (s.282ff) 

Leila fungerar i romanen som en representant för hur omgivningen många gånger tror att det 

fungerar i muslimska familjer. Leilas problem är sådana som många karaktärer i romanen tror 

att Amal också kämpar med. I Leilas familj är det föräldrarna som styr och hon har regler om 

att till exempel inte få vara ute på kvällarna. (s.258) Dessa regler gäller dock inte för hennes 

bror. (s.189) Amals synvinkel på Leilas situation får funktionen att visa på olikheterna i hur 

en muslimsk familj kan leva. Amal diskuterar om Leila med sin mamma. Mamman säger: 

Ibland, Amal, är folk bakbundna av traditioner och sedvänjor. Eftersom de inte 
känner till någonting annat kan man inte gärna döma dem för att de följer och tror på 
det de är vana vid. (s.93)  

Men samtidigt som Amals mamma kan förklara och försöka få Amal att förstå varför Leilas 

föräldrar gör som de gör är även hon rasande när Leila inte får vara med vännerna för att hon 

måste vara hemma och hjälpa till. (s.92) På så sätt får Leilas familj funktionen att genom att 

vara som de är visa var Amals familj står i olika frågor. Läsaren får genom detta ta del av hur 

olika det kan fungera i olika muslimska familjer. 

Morbror Joe  förnekar sitt ursprung 

Amals släktingar är också invandrare i Australien men har gått in för att bli så anpassade som 

möjligt till det australiensiska samhället. Joe och hans fru Mandy är egentligen döpta till de 

muslimska namnen Ismail och Aysha. Enligt Amal har de helt övergett den arabiska kulturen 

och har bland annat bytt namn och blekt håret. (s.103) Joe reagerar häftigt på Amals slöja och 

anklagar föräldrarna för att ha tvingat på henne den. Hans synsätt är att det bästa är att 

glömma att man är muslim och assimilera sig så mycket som möjligt till det västerländska 

samhället. (s.109) Amal funderar över Joes synpunkter och menar att hon ibland är frestad att 

göra som han: ”Ett ryck i säkerhetsnålen bara, så faller slöjan av och jag ser ut som en 

australiensare […]” (s.110) Men samtidigt är hon fortfarande övertygad om att hon har gjort 

det rätta. Amal funderar till och med på om det är trots, ilska eller stolthet mot Joes syn som 

gör henne mer motiverad. Joes familj fungerar som en total motsats till Leilas familj och ger 

Amal fler synvinklar på den muslimska traditionen i det västerländska samhället.  

Synsätten som förs fram genom Leilas och Joes sätt att leva får lägre status än Amals i 

romanen. Det är bara Amals tankar läsaren får följa och bilden av hennes åsikter blir mer 
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fördjupad. Läsaren är mer benägen att hålla med Amal och tycka att hon gör det rätta när 

hennes syn på saken blir så mycket mer nyanserad och förklarad. Karaktärerna kan ses som 

representanter för en viss typ av människor. Eftersom deras funktion i romanen blir att 

förstärka Amals åsikter är det lätt att förutse hur de ska handla och vad de ska tycka i olika 

situationer.  I Barnbokens byggklossar talar Maria Nikolajeva (2004) om platta karaktärer. 

Det är personer som inte är fullt utvecklade i texten och som ofta har bara en egenskap. 

(Nikolajeva 2004: s.110) Adam, Leila och Joe tycks vara platta karaktärer enligt det som 

framkommit i analysen. De kan också sägas vara stereotyper eftersom deras endimensionella 

karaktärsdrag representerar en viss typ av människor; Adam – en helt vanlig tonårskille, Leila 

– den förtryckta muslimska dottern och Joe – invandraren som förnekar sig själv för att passa 

in i samhället. 

Fördomar och främlingsfientlighet 

Romanens huvudsyfte tycks vara att behandla fördomar och främlingsfientlighet. Redan under 

de första sidorna får läsaren uppleva Amals verklighet, fylld av fördomar. I en kort episod 

berättar Amal: ”Visst, oavsett hur mycket mamma och pappa tutade i mig att vara stolt över 

min identitet fanns det ju alltid någon på lekplatsen som sa åt blattarna att åka hem.” (s.18) 

Den lättsamma ton som används när familjen tvingas utstå kränkande behandling är något 

som är typiskt för romanen. Amal har varit med om diskriminering men berättar om det i 

förbifarten, som om det vore normalt.  Hon ger kvicka svar på tal och tacklar mycket med 

hjälp av humor och ironi. Ett exempel på hur hon driver med människors fördomar är när hon 

berättar:  

Från årskurs sju gick jag på den islamiska skolan Hidaya – vägledningen. Där 
indoktrinerar man eleverna och lär ut hur man skapar muslimska ghetton, har 
träningsläger ihop med al – Qaida och sjunger utländska nationalsånger. Inte. (s.19)  

Amal driver med islamofobiska tankar hos människor som tror att alla muslimer ingår i en 

pakt vars mål är att skada det västerländska samhället.  

Amal är mycket medveten om de fördomar som finns mot muslimer och hon gör 

överväganden där hon funderar kring hur folk ska reagera för att hon bär slöja. Det hon 

funderar mest på är att hon sticker ut i mängden och därför blir det värre med slöja än utan om 

man skulle göra bort sig på något sätt. När Amal ska besöka stadens köpcentrum listar hon 

sina tre värsta fasor; festliga kommentarer om slöjan, pinsamheter och stirrande blickar. (s.32) 
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Tankar på att synas på ett sätt man inte vill finns också när Amal överväger att delta i 

skoldebatten. Hon vet att publiken kommer att bestå av föräldrar från de andra privatskolorna. 

Amal menar att de kommer stirra och därför inte höra ett ord av det hon säger. De kommer 

bara tänka på huvudduken, fundera över att hon kan så bra engelska och att det går en 

potentiell Bin Ladin på deras barns skola. (s.100) 

När Amal tar beslutet att bära slöja måste hon söka upp rektorn och förklara sig. Hon har inga 

stora förhoppningar om att det ska gå lätt att övertyga rektorn, ms Walsh. Först blir rektorn 

mållös och vet inte vad hon ska säga men sedan drar hon slutsatsen att Amals föräldrar har 

tvingat henne att bära slöjan. Amal bedyrar dock att slöjan är hennes eget beslut. När rektorn 

inser att det kan vara sant hänvisar hon till de strikta klädkoder som finns på skolan:  

 […] jag hyser all respekt för din religion. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och 
måste acceptera och tolerera människor oavsett tro, ras och hudfärg. Men du måste 
inse att jag driver en läroanstalt och har vissa riktlinjer som måste följas. (s.46) 

 Rektorn får här ett effektivt sätt att slippa ta tag i sina förutfattade meningar. Det är lättare att 

gömma sig bakom skolans bestämmelser. I vilket fall ses det inte som någon självklarhet att 

Amal ska få visa sin tro öppet på skolan. Detta är något som inte heller föräldrarna tar för 

givet. Efter ett möte mellan föräldrarna och rektorn bestäms det att Amal får bära slöjan. 

Amals mamma säger då till Amal att vara tacksam för det. Vid nästa rektorsträff tackar Amal 

därför rektorn för hennes förståelse. Rektorns rädsla för det okända lyser nu igenom. Hon 

menar att media kan bli intresserade och att det är extra viktigt att Amal inte skadar skolans 

rykte på något vis. (s.66f) 

Ett annat exempel på hur fördomar och främlingsfientlighet yttrar sig i texten är när Amal 

söker arbete på ett café. Amal har tidigare arbetslivserfarenhet och får genom ett samtal med 

kvinnan i kassan reda på att behovet av en extra anställd är stort. Trots detta får hon inget 

arbete. Ägaren säger: ”Tyvärr, lilla vän, men vi kan inte anställa såna som dig.” (s.310) 

Caféägaren representerar en mer öppen form av fördomar där han helt enkelt bestämt sig för 

att inte ge Amal en chans. Han tror att han vet hur det skulle bli i så fall. Detta kan jämföras 

med rektorn som inte vill erkänna rädslan hon bär på, att det ska bli problem med Amal. 
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Avslutande diskussion 

Min utgångspunkt under uppsatsskrivandet har varit att läsning av skönlitteratur är en bra 

metod för att öva upp inlevelseförmåga. Romaner förmedlar moraliska värden och genom att 

läsa, vad Lindström (1996) menar är, goda texter kan man hålla moraliska diskussioner kring 

etik och moral. Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur den utvalda litteraturen tar upp 

frågor kring fördomar och främlingsfientlighet samt om romanerna är lämpliga att använda i 

ett skolsammanhang där man diskuterar dessa frågor. 

Öppna  och slutna texter 

Svenne utgör en bra grund för moraliska diskussioner. Romanen är utan tvekan tankeväckande 

och innehåller en mängd idéer som kräver eftertänksamhet av läsaren. Lindström (1996) 

diskuterar öppna och slutna texter. Min analys pekar på att Svenne i högsta grad är en öppen 

text. Romanen innehåller inget facit om vad läsaren ska tycka utan det är upp till varje läsare 

att ta ställning till de problem texten presenterar. I en sluten text är den moraliska 

problematiken löst och det finns inte mycket kvar för läsaren att fundera på. Ser mitt huvud 

tjockt ut i den här? tenderar att vara en sluten text. Här är det mer underförstått i texten vad 

läsaren ska tycka och vem man ska hålla med. Enligt Lindström (1996) är slutna texter mindre 

användbara i diskussioner än öppna. 

Ett problem i Svenne som läsaren måste ta ställnig till är om Svenne är skyldig eller oskyldig. 

Svenne vidhåller sin oskuld till allt som hänt i hela boken. Frågan är om det är så. Intressant 

att diskutera är om man är oskyldig bara för att man inte gör något. Svenne hör själv 

Dackeman säga: ”Att veta och ingenting göra – det är ondska.” (s.241) Hur mycket Svenne 

egentligen vet framkommer inte i romanen. I analysen framkommer att läsaren kanske inte får 

veta hela sanningen. Berättartekniken gör det lätt att hoppa över en del händelser. I vilket fall 

är det ett viktigt moraliskt dilemma som presenteras här. Är Svenne verkligen så oskyldig som 

han påstår?  

 Jag menar att en kritisk läsning av Svenne är nödvändig i skolsammanhang. Om man intar ett 

kritiskt förhållningssätt till Svennes agerande måste man ifrågasätta det han gör. Är man 

oskyldig bara för att man inte gör något? Det faktum att Svenne inte säger rakt ut om han 

ångrar sig eller inte ger också en ny dimension av texten. Utan en kritisk granskning av 

romanen riskerar man att anamma en moral som går ut på att man kan vara passiv deltagare 
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utan att anses som skyldig. Bara man har förklaringar till sina handlingar så är de acceptabla. 

Genom en kritisk läsning av Svenne tvingas läsaren istället tänka efter vad som är rätt och fel 

och pröva sin egna moraliska hållning. Lindström (1996) kommenterar också detta; en bra 

text för moraliska diskussioner tar upp väsentliga frågor som man kan ta ställning till på mer 

än ett sätt. Det kan vara viktigt att diskutera författarens intentioner med texten. Är det 

meningen att läsaren ska hålla med Svenne?  

Det är, på grund av berättelsens uppbyggnad, lätt att ställa sig på Svennes sida. Beskrivningen 

av händelser är också utförliga och det är inte svårt att bilda sig en uppfattning av vad som 

sker när Svenne är med6. Frågan är bara hur mycket man låter sig påverkas av berättaren och 

hans förhållningssätt. Om man som läsare väljer ett kritiskt förhållningssätt är det inte lika lätt 

att ställa sig på Svennes sida. Svenne påstår att han inte är rasist och aldrig har varit. Den yttre 

beskrivning han ger av sig själv går dock att tolka som att han klär sig i kläder som kan 

uppfattas som rasistiska. Han lyssnar på musik som är rasistisk. Det blir nu upp till läsaren att 

göra ett eget ställningstagande. Väljer man att tro på Svennes förklaring att han anser att alla 

människor är lika mycket värda, trots att han umgås i rasistiska gäng? Flera exempel på hur 

fördomar om andra människor yttrar sig i Svennes vardag har tagits upp i analysen och jag 

menar att här finns en mycket angelägen fråga till en moralisk diskussion utifrån boken. 

Boken ger inga entydiga svar på om Svenne var rasist eller inte men genom att tolka hans 

tankar och handlingar i olika situationer får läsaren skapa sig en egen bild. Det kan vara 

viktigt att fundera på om handlingen i Svenne skulle framställas på ett annat sätt om någon 

annan karaktär i romanen berättat den. 

Moralen i Ser mitt huvud tjockt ut i den här? är tydlig; Amal har inte gjort något fel utan 

drabbas, helt oskyldig, av omgivningens diskriminering. De stereotypa karaktärerna som är 

Amals motspelare i romanen har funktionen att lyfta fram muslimers problem genom att låta 

Amal uppleva dem. Upplägget att, som i romanen, tydligt beskriva allt, som sker och sägs vid 

de tillfällen som återberättas, ger litet utrymme för läsarens egna tolkningar och funderingar. 

Under ledning av en skicklig pedagog skulle dock romanen ändå kunna vara ett bra underlag 

för etiska samtal. Texten presenterar ett antal ämnen som är angelägna att diskutera i 

klassrummet. Ett exempel är hur morbror Joe och hans fru har hanterat sin anpassning till det 

västerländska samhället. Eleverna skulle kunna diskutera om det är rätt av Joe att totalt 

 
6 Anm. Läsaren vet dock inget av det som händer när Svenne inte är med  
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förneka sitt ursprung för att, som han tror, lättare bli accepterad i samhället. Leilas situation 

skulle också kunna diskuteras, kan eleverna förstå varför hennes föräldrar gör som de gör? 

Jämförelser med hur Amals familj hanterar kulturkrockarna kan vara intressanta, vem gör 

rätt?  Lindström (1996) påpekar att sättet man använder texten på avgör om den är lämplig för 

moraliska diskussioner eller ej. Med rätt bearbetning och ett genomtänkt arbetssätt skulle Ser 

mitt huvud tjockt ut i den här? kunna bli lika intressant att diskutera som Svenne och på så sätt 

få liknande användningsområden som en mer öppen text. 

Inlevelse – distansering 

Svenne borde kunna ge en utökad förståelse för hur människor tänker och handlar i olika 

situationer. Inlevelse skapas framförallt för att man får ta del av så många av Svennes tankar 

och känslor i olika situationer. Det är lätt att som läsare leva sig in i hur Svenne känner det. 

Sättet som berättelsen berättas på gör att läsaren automatiskt tar parti för Svenne och det han 

gör. När Svenne agerar ”moraliskt fel” får läsaren genast ta del av hans förklaringar som 

rättfärdigar det han gör. Detta bidrar också till att läsaren ställer sig på Svennes sida. Att 

Svenne reducerar sin misshandelsdom till en ”fyllegrej” är ett exempel. Det finns egentligen 

ingen annan som ifrågasätter det Svenne gör men på sätt och vis kan man säga att han själv 

ifrågasätter sitt eget handlande genom sitt försvarstal. Samtidigt indikerar dock ordet 

försvarstal att man anser sig själv vara oskyldig.     

Författarens metod att vända sig direkt till mottagaren av texten i flera situationer skapar en 

illusion om att man som läsare är delaktig i boken. Det är lätt att föreställa sig att Svenne 

berättar direkt till den som läser. Därför är det, trots att berättelsen berättas i jagform, möjligt 

att identifiera sig med flickan Svenne berättar för. Mottagaren av texten, den muslimska 

flickan, blir på sätt och vis ett par ögon utifrån som granskar Svenne. Svenne ser på sig själv 

så som han tror att flickan skulle ha gjort. Men berättartekniken att låta Svenne berätta 

händelserna i efterhand skapar också distans mellan Svenne och det han varit med om. Svenne 

väljer själv vad han berättar och hur han framställer sitt eget handlande. När Svenne går ut ur 

berättelsen och vänder sig direkt till läsaren distanserar han sig från det som hände och 

fokuserar istället på hur han känner nu. Hans förklaringar till det inträffade blir viktigare än 

det som verkligen hände. 

Inlevelse är något som man lätt får i Ser mitt huvud tjockt ut i den här? Berättelsen berättas i 

jagform och eftersom Amal funderar mycket kring det hon är med om får läsaren lätt att leva 



27 

 

sig in i hennes känslor. De rika beskrivningarna av känslor och tankar gör att man också kan 

leva sig in i sådant som man själv inte har erfarenhet av. Romanen skapar också inlevelse för 

andra karaktärer i boken. Det är inte svårt att leva sig in i Leilas situation där kulturkrocken 

mellan islam och kristendom blir ännu mer tydlig än hos Amal. Molloy (1996) tillhör dem 

som menar att inlevelse och identifikation med karaktärer i en bok gör att diskussioner och 

ställningstaganden underlättas. Dessutom säger Läroplanen (Lpf94) att skolan ska stärka 

elevers förmåga att leva sig in i andra människors villkor. Jag menar att sett ur det 

perspektivet lämpar sig romanen väl för läsning i skolan.  

Utmaning 

Moralen i Ser mitt huvud tjockt ut i den här? är mer tydlig än i Svenne och romanen kräver 

inte en lika aktiv och kritisk läsning. Analysen visar att romanen inte ställer så många frågor 

utan är mer inriktad på att ge svar. En moralisk diskussion utifrån romanen skulle som 

tidigare beskrivits kräva en genomtänkt strategi för att bli intressant. McCormick (1994) 

skriver om elevers och texters repertoar och menar att det måste ske ett spänningsfullt möte 

mellan dessa för att läsaren ska vidga sin erfarenhet. Innehållet i denna roman kan möjligen 

vara för lätt att tolka. Läsaren får ingen utmaning, ingenting att fundera på under och efter 

läsningen som inte texten kan ge svar på. Molloy (2003) säger att om texter är för lätta att 

tolka så blir diskussioner om dem ointressanta. Texten får då ofta istället en funktion som 

språngbräda för att prata om egna minnen och privata associationer. Utvecklingen för det 

egna tänkandet uteblir. Min uppfattning är att när man läser böcker med teman som man vill 

diskutera med eleverna i svenskan, så är det viktigt att man kan motivera undervisningen i just 

svenskämnet. En läsning av en för lätt text blir, som Molloy (2003) beskriver, inte givande i 

svenska. Det viktiga är ju att inte frångå texten för mycket utan låta den stå i fokus för 

diskussionen. Läsning och diskussion av Svenne skulle vara mycket intressant, dels för att 

diskutera fördomar och främlingsfientlighet men också för att träna på att analysera texter och 

låta eleverna ta reda på vad författaren egentligen vill säga med sin text. Eftersom Svenne inte 

ger några enkla svar på frågor som dyker upp under läsningen blir det mycket intressant och 

givande att diskutera moraliska ställningstaganden och titta tillbaka i romanen hur de 

framställs där. I Ser mitt huvud tjockt ut i den här? finns inga luckor i texten på samma sätt 

som i Svenne och om man tittade tillbaka på hur personerna agerar i situationer skulle man få 

veta precis hur det var. Detta leder inte diskussionen vidare. 
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I Svenne använder sig författaren av intertextualiteter som teknik. Det innebär anspelningar av 

olika slag. En sådan är att Nils Dackeman har tagit sitt namn efter Nils Dacke. (Nilsson 2006: 

s.27) Han beskriver själv vem Nils Dacke var för Svenne; en upprorsmakare som kungen fick 

kalla in tyska trupper för att besegra. En annan anspelning som görs i Svenne är när 

Dackeman säger att han sett mörkrets hjärta. (Nilsson 2006: s.263) Mörkrets hjärta är titeln 

på en roman av Joseph Conrad vilken ofta har tolkats som att den handlar om människors 

moral. De intertextuella sambanden i Svenne kan ge texten nya dimensioner och vara ett bra 

underlag för diskussioner om hur romanen ska tolkas. Vem var egentligen Nils Dacke? 

Många elever har troligen en positiv uppfattning om denna man som ledde småfolkets kamp. 

Innebär det att man ska uppfatta Nils Dackeman som en god person? Man kan också diskutera 

moralen i Svenne utifrån moralen i Mörkrets hjärta. En person som läst Mörkrets hjärta skulle 

kanske vid läsningen av Svenne välja en annan tolkning av romanen än en som inte känner till 

Conrads verk.  Intertextualiteterna i Svenne gör texten utmanande och intressant att diskutera.  

En av de största utmaningarna för en elev kan vara att komma igång med en bok. Langer 

(2005) beskriver olika faser en läsare befinner sig i. Den första fasen är att komma in i texten. 

Ser mitt huvud tjockt ut i den här? vänder sig väldigt tydligt till flickor i tonåren. 

Huvudpersonen är en flicka och vanliga tonårsproblem skildras med tillägget att 

huvudpersonen är muslim. Det kan vara så att författarens avsikt med romanen är att visa att 

det inte behöver vara så stor skillnad på vardagslivet för en muslimsk och en ickemuslimsk 

flicka i High School, om man bortser från faktorer som fördomar och diskriminering. Langers 

(2005) nästa läsfas innebär att läsaren är inne i texten och rör sig i en föreställningsvärld. Nu 

använder läsaren all sin kunskap för att utveckla tankar och ersätta uppfattningar. Romanen 

kan vara bra eftersom den kan vara tilltalande för tonårsflickor att läsa och när de väl kommit 

in i texten blir romanläsningen som en slags utbildning om muslimer i västvärlden. Eleverna 

får i denna läsfas möjlighet att utvärdera och kanske ändra sina uppfattningar. Sett ur denna 

synvinkel lämpar sig romanen för läsning i skolan. Min uppfattning är att det ibland är svårt 

att få elever att läsa överhuvudtaget, viktigt är då att hitta passande litteratur för att kunna 

ändra på det. I Molloys (2003) tolkning av Scholes framkommer att för att man ska ta till sig 

en text krävs det att man på något sätt hittar sig själv i den. Det är lättare för eleverna att hitta 

någon att identifiera sig med i texten om den tar upp frågor som rör deras vardag. För att 

främja elevernas intresse för att läsa skönlitteratur gäller det att läraren kommer med 

textförslag som tilltalar eleverna. Jag tror att Ser mitt huvud tjockt ut i den här? skulle tilltala 
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många, framförallt tonårsflickor. Detta ser jag också som ett skäl till att den skulle passa i 

undervisning. Svenne är troligen inte lika lätt för eleverna att komma in i men den ger mer 

möda för besväret. Lärarens roll vid läsning av Svenne måste då bli att hjälpa eleverna med 

texten så att också den blir lättillgänglig. 

I Lars-Göran Malmgrens (1997) bok Åtta läsare på mellanstadiet presenteras J.A. Appleyards 

teorier om hur läsare intar olika roller och utvecklas från barndomen till vuxen ålder. Enligt 

Malmgren (1997) är Appleyard medveten om att många faktorer gör det svårt att bygga en 

utvecklingsmodell men att han hävdar att det går att urskilja underliggande mönster. 

Appleyards fem utvecklingsfaser är: den lekande läsaren, läsaren som hjälte eller hjältinna, 

läsaren som tänkare, läsaren som tolkare och den pragmatiske läsaren.(Malmgren 1997: 

s.107f) Appleyard påpekar visserligen att rollerna inte definierar den individuella 

läsutvecklingen utan att rörelsen inifrån läsaren växelverkar med en rörelse utifrån. Det borde 

ändå vara så att i en klass finns elever som befinner sig i olika läsfaser. Genom att vara 

medveten om vilken fas en elev befinner sig i blir det lättare för läraren att förse eleven med 

passande litteratur. Malmgren (1997) beskriver rollen där läsaren är hjälte eller hjältinna. Då 

vill läsaren leva sig in i hjältens värld där man möter och bemästrar faror. Identifikation med 

en handlingskraftig hjälte är viktig. Handlingen i böckerna ska ha vissa fasta ingredienser som 

lyckligt slut och stereotypa karaktärer som är det de gör. (Malmgren 1997:s.111ff) Ser mitt 

huvud tjockt ut i den här? tycks vara passande för en hjälteläsning. Amal ska bemästra 

fördomarna mot muslimer genom att börja använda slöja i skolan. Hon stöter på svårigheter 

på vägen som kantas av möten med personer med endimensionella karaktärsdrag. Slutligen 

klarar hon sig dock bra och kan fortsätta livet i skolan som vanligt igen. För de elever som 

befinner sig i hjälte/hjältinne-fasen borde alltså läsning av romanen vara fruktbar. 

Appleyards tredje fas är den som tänkande läsare. Malmgren (1997) skriver att läsaren nu 

använder andra värdekriterier. Berättelser som upplevs som verkliga där läsaren kan 

identifiera sig med en fiktiv karaktär föredras nu. Läsningen fungerar som ett sätt att bearbeta 

sådant man själv varit med om och man upptäcker att världen inte alltid är så god som den ser 

ut att vara. (Malmgren 1997: s. 114f) På sätt och vis kan Ser mitt huvud tjockt ut i den här? 

även passa för läsare som befinner sig i denna läsfas. Man kan läsa berättelsen som en 

hjältinnesaga men också som en historia om verkligheten för många människor. Svenne ställer 

högre krav på läsaren än Ser mitt huvud tjockt ut i den här? eftersom den fordrar att läsaren 
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tolkar och analyserar texten. Den tänkande läsaren vill, enligt Malmgren (1997) undersöka 

karaktärers yttre och inre liv samt söka en mer generell mening i den värld som framställs. 

Läsaren jämför sina idéer, livsåskådningar och attityder med böckernas. (Malmgren 1997: 

s.115) Svenne borde därmed passa bra för tänkande läsare. Troligen kan läsning av Ser mitt 

huvud tjockt ut i den här? passa bra för de läsare som precis passerat steget från att läsa som 

hjälte/hjältinna till att läsa som tänkare. Svenne lämpar sig i så fall för de läsare som 

utvecklats mer som tänkare och även börjat tolka textens mening. 

 

Några avslutande ord 

När man läser och diskuterar texter i skolan menar jag att det är det viktigt att eleverna har 

klart för sig varför man gör det. I svenskundervisning anser jag att man bör eftersträva en 

estetisk läsning av litteraturen enligt Rosenblatts (2002) definition. Detta innebär att man 

fokuserar på att genomleva texten och uppmärksamma de känslor, föreställningar och 

förnimmelser som byggs upp under läsningen. Om man i en undervisningssituation använder 

sig av romanerna Svenne och Ser mitt huvud tjockt ut i den här? är det är extra viktigt att man 

gör tydligt vilken typ av läsning man vill att eleverna ska göra. Läsningen av romanerna som 

utgångspunkt för en moralisk diskussion om fördomar och främlingsfientlighet innebär inte 

att eleverna ska läsa texterna som faktatexter om detta tema.  Det gäller att man som lärare 

gör tydligt att en läsning som den Rosenblatt (2002) kallar efferent inte är intressant. I en 

moralisk diskussion är det inte intressant om det är stökigare i Rosengård än i andra områden 

eller om invandrare är överrepresenterade på svenska fängelser. Det viktiga i en sådan 

diskussion är människosynen och moralen.  

Både Svenne och Ser mitt huvud tjockt ut i den här? har visat sig kunna vara bra att arbeta 

med i skolan. De kräver dock olika typer av bearbetning. Det kan vara intressant att i 

skolsammanhang ställa de två texterna mot varandra för att diskutera moraliska frågor. Är 

Svenne skyldig? Är Amal ett offer utifrån hur muslimers situation beskrivs i Svenne? Jag har 

tidigare beskrivit att Ser mitt huvud tjockt ut i den här? på flera sätt lämpar sig mindre bra för 

moraliska diskussioner än Svenne. Med en bra bearbetning kan den dock fungera. En 

diskussion där romanerna jämförs med varandra kan bli intressant. Romanerna visar 

främlingsfientlighet och fördomar från två olika håll, dels från en som antas bära på åsikterna 
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och från en som utsätts för dem. Ser mitt huvud tjockt ut i den här? tar tydligare avstånd från 

främlingsfientligheten än Svenne. Amal beskrivs som en helt vanlig tonårsflicka som råkar illa 

ut enbart för att hon bär slöja. Svenne målar upp en mer komplex bild där gränserna mellan att 

vara skyldig och oskyldig är suddiga. Vid en diskussion om båda verken kan de olika 

synvinklarna diskuteras. Båda verken skapar förståelse för den situation huvudpersonen 

hamnar i. Egentligen borde Amal och Svenne vara ganska lika, de är i samma ålder, men 

fördomar och främlingsfientlighet gör att de representerar två motpoler i samhället. 
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