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Abstract 

Avishag Ochayon: Litterära föreställningsvärldar och skolan, Marguerite Duras Älskaren och 

litteraturen som dörröppnare. Svenska Va, inriktning gymnasieskolan, avancerad nivå, 

självständigt arbete, 15 högskolepoäng, ht 2019. Örebro universitet, Institutionen för 

humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

 

Uppsatsen analyserar Marguerite Duras Älskaren (2012), en självbiografisk roman som 

utspelar sig i Indokina under kolonialismen. Syftet är att undersöka om detta verk kan verka 

som dörröppnare för olika föreställningsvärldar som elever har, samt hur den kan användas i 

undervisningen för att nå de mål som Skolverket åberopar för gymnasieskolan och 

svenskämnet i den svenska skolan. Romanen analyseras utifrån postkoloniala teorier som 

eurocentrism och orientalism tillsammans med hybriditetsbegreppet, samt det som Judith A. 

Langer definierar som de olika jagen. Analysen tillsammans med diskussionen av romanen 

resulterar i att sett utifrån postkoloniala perspektiv kan verket fungera som dörröppnare för 

många av de olika föreställningsvärldar som elever innehar. 

 

Nyckelord: litterära föreställningsvärldar, svenska skolan, Marguerite Duras, orientalism, 

eurocentrism, hybriditet, Judith A. Langer, Skolverket, Läroplanen, Lgy11, svenskämnet, 

skönlitteratur  
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1 Inledning 

”Men vilket språk talade ni hemma när du var liten, kunde din pappa svenska redan då, och 

förresten – firade ni jul?” frågade min vän ivrigt när vi åkte i hennes bil och talade om livet. 

Sen skämdes hon lite för att hon hade frågat och jag förklarade för henne att om hon inte 

frågar, hur ska hon då kunna veta allt detta? Att tala om saker, saker som kan kännas märkliga 

att fråga, måste normaliseras. Hur ska vi kunna förstå andra människor, deras agerande, deras 

tankar, deras kultur (och i vilken omfattning de förhåller sig till den) – om vi inte 

kommunicerar? Hur ska vi kunna förstå varandras verklighet och föreställningsvärldar om vi 

inte samtalar med varandra?  

 

Dagens skola, precis som vårt samhälle, präglas av mångfald och i den svenska skolan är allt 

fler klasser idag mångkulturella. I Sverige har vi även ett fritt skolval, vilket gör att alla elever 

och föräldrar har rätt att söka vilken skola de vill, både friskolor och kommunala skolor, och 

därför finns möjligheten för ungdomar från samhällets alla skikt att mötas i skolans 

korridorer. Många elever i den svenska skolan har även bakgrund från olika delar av världen 

vilket kan leda till att elever idag har mindre gemensamma erfarenheter och verkligheter. 

Detta gör att lärare idag har större press på sig att anpassa undervisningen för att möta alla 

elever, oavsett samhällsskikt och etnisk samt kulturell bakgrund, likvärdigt och med det 

kunna bedriva en likvärdig utbildning, så som läroplanen för de gymnasiegemensamma 

ämnena förespråkar. Det är därför viktigt att dessa erfarenheter får mötas för att ha 

möjligheten att bilda kunskap om andra människors levnadsvillkor och kulturer.  

 

Jag anser att skönlitteratur kan agera som en dörröppnare för att möjliggöra för elever att tala 

om sina erfarenheter, litterära föreställningsvärldar och livsöden, samtidigt som de får 

möjlighet att möta andra människors livsöden i en trygg miljö. Detta ger eleverna en chans att 

utveckla sina litterära föreställningsvärldar samt införliva och nå en ökad förståelse för andra 

människor.   

 

1.1 Läroplanen och skönlitteraturen 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för 

reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin 

personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon 

känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv (Skolverket, 2011a, s. 160). 
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Dessa ord är de första man möter när man läser i den svenska skolans läroplan under rubriken 

för det gymnasiegemensamma ämnet svenska. Vidare under rubriken ”[ä]mnets syfte” 

förklaras det att  

[u]ndervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera 

i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. 

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga 

i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur […] som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, 

livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna 

för nya perspektiv (Skolverket, 2011a, s. 160).   

 

De grundläggande värden som skolan manifesterar är att skolan ska gestalta och förmedla 

människolivets okränkbarhet, den egna individens frihet och integritet, tillsammans med alla 

människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor. Skolan ska dessutom 

främja förståelse för andra människor och verka för att ingen i skolan ska utsättas för någon 

sorts diskriminering oavsett ”kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning”. 

Läroplanen lyfter även fram att skolans mål för varje elev är bland annat att hen kan 

”samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, 

språk, religion och historia”, samt att hen ska kunna leva sig in i och förstå andra människors 

livssituationer (Skolverket, 2011a, s. 5).   

 

Gymnasieskolans huvuduppdrag är att förmedla kunskaper och ge elever möjlighet att tillägna 

sig och utveckla dessa kunskaper. Skolans uppgift är således att överföra värden, förmedla 

kunskaper och förbereda eleverna för att kunna arbeta och verka i det samhälle som de är en 

del av. De grundläggande demokratiska värderingar som samhället bygger på ska genomsyra 

allt som skolan förmedlar tillsammans med de mänskliga rättigheter som alla människor 

omfattas av. Skolan ska genom studier stärka elevernas grund för det livslånga lärandet. 

Läroplanen belyser att ett internationellt perspektiv är viktigt för att eleverna ska kunna se sin 

egen verklighet i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Den 

belyser även att ”[d]et internationella perspektivet ska också bidra till att utveckla elevernas 

förståelse för den kulturella mångfalden inom landet”. För att skolan ska kunna införliva sitt 

uppdrag att förmedla kunskap, menar Skolverket, att det förutsätter en aktiv diskussion om 

olika kunskapsbegrepp och vad som är viktig kunskap igår, idag och imorgon. (Skolverket, 

2011a, s 7.). 

 



 3 

 

Läroplanen menar att internationaliseringen av det svenska samhället och den växande 

rörligheten som finns idag över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att 

leva i, och samspela med, de värden som det innebär att leva i en kulturell mångfald. Därför 

belyser läroplanen att i skolan ska detta främjas och stärkas för alla som vistas där då den är 

både en social och en kulturell mötesplats. Sist men inte minst ska även skolan bidra till att 

elever ska få en identitet som kan relateras till, inte bara det svenska, utan också det nordiska, 

det europeiska och – ytterst – det globala (Skolverket, 2011a, s. 5). Dessutom finns även 

kursen Litteratur på 100 poäng inom svenskämnet och i dess centrala innehåll står det att 

undervisningen i kursen ska behandla bland annat ”[o]lika grunder för tolkning och värdering 

av skönlitteratur, dvs vilka perspektiv man intar [samt] [f]ördjupad tolkning av skönlitterära 

verk med utgångspunkt i ett perspektiv som eleverna väljer, till exempel, postkolonialt, 

feministiskt eller komparativt perspektiv” (Skolverket, 2011b,s 12).  

 

2 Syfte och frågeställningar 

Kan skönlitterära verk öppna dörrar för förståelsen av olika maktstrukturer och hybriditet 

(dvs. det utbyte som sker när två kulturer möts)? Syftet med uppsatsen är att analysera 

romanen Älskaren av Marguerite Duras (2012) för att synliggöra om, och i så fall hur, detta 

litterära verk kan användas som exempel för att skapa diskussion och medvetenhet i skolan 

angående hybriditet och maktstrukturer så som eurocentrism och orientalism. Detta görs i två 

steg, första steget är en fristående analys av verket utifrån de teorier som nyss presenterats och 

andra steget är följaktligen att diskutera de didaktiska möjligheter som finns i ett arbete kring 

och med romanen. Frågeställningen uppsatsen kommer att förhålla sig till blir således: kan 

denna roman användas som diskussionsunderlag för att möta de mål som läroplanen för 

gymnasiet och det gymnasiegemensamma ämnet svenska åberopar?  

 

3 Teori och metod 

I detta avsnitt kommer begreppen hybriditet, orientalism och eurocentrism att presenteras. 

Orientalism och eurocentrism presenteras tillsammans och anledningen till detta är att jag 

anser att de förutsätter varandra. Även metoden som används för analysen av verket Älskaren 

kommer att presenteras. Dessa begrepp och teorier kommer sedan att användas i min analys 

genom att jag, utifrån min förtrogenhet med texten, valt ut passager i texten som påvisar dessa 

tendenser för att sedan diskutera dem. 
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3.1 Hybriditet 

I Nationalencyklopedin definieras ordet hybrid såhär; ”hybri´d (franska hybride, av latin 

(h)i´brida, hy´brida ’korsning’, ’bastard’ troligen ett ord av grektiskt ursprung), bastard, 

avkomma från individer med olika arvsanlag, vanligen olika arter.” (NE, 2019). Vidare står 

det att om föräldrarna till avkomman inte tillhör samma art är hybriden ofta steril och har låg 

livsduglighet. I denna uppsats används även begreppet utifrån postkolonialismens diskurs där 

Bill Ashcroft, Gareth Griffiths och Helen Tiffin (2007) sammanfattar begreppet som ett av de 

mest omdiskuterade inom fältet. Hybriditet benämns vanligen som en kreation av transkultur-

former inom olika kolonisationsområden. Hybriditet kan ta form på många olika sätt – 

språkligt, kulturellt, politiskt, etniskt med flera, och det finns talade språk som tagit form 

genom detta, så som pidgin och kreol (Ashcroft et al. 2007, s.108).  

 

Begreppet hybriditet har mest kommit att associeras med Homi K. Bhabha som analyserat 

relationen mellan kolonisatörer och de koloniserade samt hur den relationen betonar deras 

ömsesidiga beroende och konstruktion av subjektivitet. Han menar att alla dessa kulturella 

system konstrueras i ett utrymme som han benämner som ”Third Space of enunciation” och 

att kulturell identitet alltid dyker upp i detta motsägelsefulla och ambivalenta utrymme 

(Ashcroft et al. 2007, s. 108). Om detta utrymme skriver Bhabha själv att  

 

[i]t is only when we understand that all cultural statements and systems are constructed in this 

contradiction and ambivalent space of enunciation, that we begin to understand why hierarchical 

claims to the inherent originality or ’purity’ of cultures are untenable, even before we resort to 

empirical historical instances that demonstrate their hybridity (Bhabha, 1994, s. 37).  

 

För Bhabha, menar Ashcroft et al., att ett erkännande av detta utrymme för kulturell identitet 

kan underlätta för oss då detta kan eliminera det som anses exotiskt i kulturell mångfald, och 

med det stärka den (Ashcroft et al. 2007, s. 108).  

 

Begreppet hybriditet används alltså för att definiera det kulturella utbyte som sker när två 

kulturer möts. Denna definition har dock kommit att kritiseras då man ofta bortser från 

obalansen i det kulturella utbytet. Detta då maktförhållanden kulturerna emellan oftast inte 

samverkar utan den västerländska kulturen har en tendens att vara den kultur som har starkast 

inflytande på det kulturella mötet och därför, menar Ashcroft et al., att detta kritiseras för 

”whitewashing” (Ashcroft et al. 2007, s. 108).  
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3.2 Orientalism och eurocentrism 

”Orienten bidrar till definitionen av Europa (eller Västerlandet) genom att vara dess motbild, 

motidé, motsatta personlighet och en motsatt erfarenhet” (Edward Said, 2016, s. 64) och det 

var ungefär i slutet av 1700-talet som man började diskutera och analysera orientalism som 

”den samfällda institution som användes för att hantera Orienten” (Said, 2016, s. 65). Genom 

att hantera och uttrycka sig om Orienten, auktorisera synpunkter, beskriva, kolonisera, härska 

och undervisa om den – visade (och visar än idag) Västvärlden sin dominans över den. Said 

utgår ifrån antagandet att Orienten inte är en död naturföreteelse som bara finns till utan att 

det är, likt Västerlandet, en idé med egen historia och tanketradition, kultur samt språk, som 

med det gett sin realitet och närvaro i och för Västerlandet. Han menar att detta sträcker sig 

mer än bara till geografi, alltså att det inte bara är det geografiska förhållandet som skapar 

denna idé. Dessa två geografiska enheter stöder varandra och kan i mångt och mycket ses som 

varandras spegelbilder (Said, 2016, s. 68). 

 

Vidare presenterar han det som Denys Hays har kallat idén om Europa, att det är ett kollektivt 

begrepp som definierar ”’oss’ som européer gentemot alla ’dem’ som inte är européer”. 

Diskursen om orientalism menar att det finns ett vi och dem, vilket även är grundtanken inom 

teorin. Said menar även att idén hävdar att den europeiska identiteten är överlägsen i 

förhållande till alla icke-europeiska identiteter, och de människor som inte tillhör ett 

europeiskt folkslag. Till detta finns den hegemoni som de europeiska idéerna presenterar och 

dessa idéer betonar européernas överlägsenhet i jämförelse med ”den orientaliska 

efterblivenheten” (Said, 2016, s. 71) samt att den västerländska kulturen i princip helt frångår 

att Orienten är genuint känd och upplevd som en kraft i den västerländska kulturen. Said 

belyser att Orienten har en tydlig utanförstående ställning och alltid är en ”införlivad svagare 

partner åt Västerlandet” (Said, 2016, s. 326).  

 

1800-talets ”kapplöpning om Afrika” var inte på något sätt begränsad till enbart Afrika, 

menar Said, utan han belyser att under en lång och långsam process inkorporerade den även 

Asien. Detta var inte heller något drastiskt eller plötsligt utan som ett resultat av lång tids 

forskning kring kontinenten, från att ha varit textuell och kontemplativ blev den sedan 

administrativ, ekonomisk samt militär (Said, 2016, s. 329). Han betonar även att enligt den 

orientalistiska diskursen är blandäktenskap mellan infödda och västerlänningar icke önskvärt 
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(Said, 2016, s. 332) och vidare skriver han att ”[e]n stor variation av hybridiserade 

framställningar av Orienten finns nu i kulturen. Japan, Indokina, Kina, Indien, Pakistan: 

framställningarna av dem har haft och har fortfarande stora återverkningar, och dessa har 

också av uppenbara skäl behandlats i många olika sammanhang.” (Said, 2016, s. 424–425). 

Detta är något som jag kommer att koppla till analysen av Älskaren.  

 

I Den moderna världens ursprung skriver Robert Marks att ”Europa är centrum, resten av 

världen dess periferi” (2004, s. 196), när han definierar begreppet eurocentrism. Enligt Marks 

kan man se på eurocentrism på två olika sätt – det ena är att se eurocentrism som det faktiskt 

är och det andra sättet i vilken utsträckning man kan se det som en myt, ideologi eller teori. 

Tanken bakom begreppet eurocentrism är att just min kultur och mitt folk är bättre än ditt, 

även om det finns flera olika kulturer och folkslag i världen. Grunden för detta är att saker 

utgår och uppstår ur min kultur och mitt folk. Kritiker som Marks refererar till menar att 

Europa är ”världshistoriens enda aktiva formgivare, […] Europa agerar, världen i övrigt 

reagerar. Europa har ’handlingskraft’, resten av världen är passiv. Europa gör historia [och] 

världen i övrigt har inte ägt någon förrän den kommit i kontakt med Europa.” (Marks, 2004, s. 

21–22)  

 

Samir Amin skriver i sitt förord till verket Eurocentrism att han definierar begreppet 

eurocentrism från och igenom begreppet kulturalism. Teorin kring kulturalism är att det är 

något som är varaktigt i samhället, även om det politiska, ekonomiska eller sociala över tid 

förändras. Drivkrafter som uppstår, menar Amin, är de specifika kulturella varaktigheter som 

upprätthåller och driver olika banor runt om i världen. Europas modernitet påbörjades under 

renässansen då människor, kollektivt och enskilt, började ifrågasätta kyrkan och ”dess 

gudomlighet” och genom detta började människan skapandet av sin egen historia. Gud, eller 

andra gudomliga krafter, var fram till detta det som skapade historien. Frigörelsen från kyrkan 

banade väg för den demokratisering som kom och i svallvågorna av detta separerades alltså 

kyrka och stat. Amin menar att den europeiska kulturen även har sin grund i det kapitalistiska 

system som konstruerades i Västeuropa under industrialiseringen, vilket senare kom att 

förflyttas över Atlanten till Amerika. Det är dessa kulturella yttringar som Amin definierar 

som eurocentrism – att den specifika kulturella moderniteten i Västeuropa (och även 

Amerika) är det som är centrum av världen, och att allt annat befinner sig i periferin (Amin, 

2009, s. 7–8)  
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3.3 Metod - att tolka text 

Litteraturvetaren Anders Palm skriver att ”[v]ad vi […] kallar ’tolkning’ har på de flesta 

västerländska språk sin motsvarighet i begreppet ’interpretation’. Det ursprungliga latinska 

ordets grundbetydelse ger god belysning av den egentliga innebörden. ’Interpretation’ kan 

föras tillbaka på ett verb med betydelsen ’att gå in emellan’” och menar att den som tolkar, 

eller interpreterar, alltså går in mellan läsaren och texten för att utreda vad texten kan betyda. 

Att tolka en text eller ett verk är att förmedla mening till någon annan för ökad förståelse. 

Både tolkning och interpretation förutsätter en mental aktivitet som är en förståelseprocess 

hos tolkaren (vilket sedan blir det konkreta resultatet av arbetet) (Palm, 2002, s. 190). 

 

För att möjliggöra förståelsen av ett verk kräver det tolkning. Palm menar att ”[b]ara den dikt 

som är tolkad är förstådd” men även att varken förståelsen eller tolkningen av verket är given 

eller förutbestämd (Palm, 2002, s. 192). När det litterära verket är färdigt lämnas det över till 

läsaren för att kunna tolkas på olika sätt. Att alla tolkar verket på samma sätt är inte möjligt 

utan istället måste varje tolkning som görs ses som en möjlig betydelse och tolkning av 

verket. Palm skriver att en kvalificerad tolkning inte kan benämnas som ”’riktig’ eller 

’oriktig’,’ rätt’ eller ’fel” utan när man talar eller skriver om tolkningar i positiva termer 

används istället omdömen som ”’relevant’, ’rimlig’, ’välgrundad’, ’givande’, 

’intresseväckande’ [och, eller,] ’uppslagsrik’”. När man tolkar text är det inte för att fastslå 

textens mening, menar Palm, utan snarare för att undersöka textens olika betydelseperspektiv 

(Palm, 2002, s. 194). 

 

Att en text är öppen för tolkning innebär inte att den är utlämnad till ett subjektivt och 

okontrollerat godtycke. Palm menar att en tolkning visserligen är subjektiv i den mening att 

den skapas i förtrogenhet av den enskilde forskarens läsning, analys och val av perspektiv 

samt teorier hen väljer att applicera på verket, men det sker i en praxis av forsknings- och 

tolkningsgemenskap som grundas i tidigare forskning (Palm, 2002, s. 194). Tolkningen av 

romanen Älskaren i denna uppsats kommer alltså att ske i min förtrogenhet med texten utifrån 

begreppen hybriditet och teorierna orientalism och eurocentrism samt den tidigare forskning 

som presenteras nedan.  
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4 Tidigare forskning 

Skolan och dess undervisning har, som tidigare nämnts, målen att ge eleverna möjlighet att 

genom skönlitteratur och diverse andra medier kunna lära känna sin omvärld samt att den ska 

ge förståelse för andra människors erfarenheter, livsöden, tankar, föreställningsvärldar med 

mera (Skolverket, 2011). I detta avsnitt kommer bland annat professor Judith A. Langers 

forskning om litterära föreställningsvärldar att presenteras samt hur hon diskuterar angående 

litteratur i skolan. Även genusvetaren Karen Ruddys artikel om Älskaren utifrån feministiska- 

samt postkoloniala diskurser kommer att presenteras.  

 

4.1 Litterära föreställningsvärldar 

Judith A. Langer har forskat angående elevers litterära föreställningsvärldar samt 

litteraturundervisning i skolan. I ett samtal med elever som läst dikten ”Old Man”, författad 

av poeten Ricardo Sanchez, skriver hon ”[d]e saker som de [eleverna] väljer att fördjupa sig i, 

såsom smärtan, rasfördomarna och att farfadern inte vill säga något mer, är också insiktsfulla 

och leder till samtal som fördjupar deras förståelse av dikten, och också till en fördjupad syn 

på poesi i allmänhet” (Langer, 2017, s. 20). Detta exempel påvisar att eleverna genom att ha 

läst denna dikt har fått möjligheten att förstå diktjagets föreställningsvärld. Langer menar att 

dessa elever med hjälp av denna dikt har skaffat sig en relativt utvecklad syn på poesi samt 

hur den bör och ska läsas (Langer, 2017, s. 20). 

 

Litteratur är något som ständigt genomsyrar våra liv och spelar en viktig roll både privat och 

yrkesmässigt, ofta utan att vi ens vet om det. Langer menar att litteraturen ger människan 

förutsättningar att utforska både sig själv och andra, att definiera samt omdefiniera vilka vi är, 

vilka vi önskar vara samt hur världen skulle kunna se ut. Berättelser, i alla dess former, ger 

oss redskap, inte enbart för att kunna se oss själva, utan även för att återskapa oss själva. Vi 

definieras av det vi läser och Langer belyser att samtidigt som vi läser och berättar historier 

utifrån våra inbillade jag, upplöses sakta gamla identiteter från vårt medvetande, minnen som 

vi har omskrivs och vårt nya jag får styrkor och varaktigheter som bekräftar den uppfattning 

vi har om oss själva. All litteratur som vi möter i livet låter oss se och möta människans 

potential. Den bästa litteraturen provocerar, utmanar och gör saker mer mänskliga samtidigt 

som den låter oss möta nya tankar och handlingar ur en mängd olika vinklar vilket ger oss 

möjligheten att vidga vår litterära föreställningsvärld (Langer, 2017, s. 21). 
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Varje erfarenhet vi införlivar, objektiv eller subjektiv, skapar mening och en innebörd på sitt 

eget vis. Langer menar därför att varje läsning och läserfarenhet vi möter lämnar oss med 

olika uppfattningar. Om min önskan och mitt mål är att lära mig att spela piano bör jag med 

fördel läsa en bok om pianospelande, med noter och musikteori därtill. En bok om detta är då 

önskvärd för mig att läsa för att jag ska kunna utveckla mitt spelande, med pianolektioner som 

komplement. På sikt kommer jag förmodligen bemästra kunskapen och fingerfärdigheten att 

spela piano just för att jag studerat och införlivat kunskapen genom att faktiskt spela. Vidare, 

belyser Langer, att om jag sedan skulle fördjupa mig i exempelvis Alfred Brendels eller 

Richard Goodes versioner av Beethovens sonater skulle dessa tolkningar sedan kunna förföra 

och invadera mina sinnen. Att jag låter andra personers tolkningar och erfarenheter influera 

mig gör att min egen utveckling gynnas. Alltså, menar Langer, att genom att ta del av andras 

tolkningar och erfarenheter utvecklar jag även mina egna erfarenheter (Langer, 2017, s. 24).  

 

Langer belyser att begreppet föreställningsvärldar tvingar oss att se elever som självständiga 

tänkande individer som starkt påverkas av sin grupptillhörighet samt av sin egen livshistoria. I 

vardagen existerar, lär sig och handlar dessa individer som medlemmar i grupper och 

konstellationer både i skolan och utanför. De olika jagen, som Langer benämner dem, finns 

med eleven i alla dessa tillfällen, på olika sätt. Läraren är på sitt eget sätt och alltid utanför 

elevens andra världar. Men, menar Langer, genom litterära erfarenheter kan lärare hjälpa sina 

elever att skapa medvetenhet om, samt att använda sig av, dessa olika jag för att etablera 

kontakter, undersöka och utveckla relationer, reda ut konflikter och finna förståelse med 

litteratur som hjälpmedel. Dessa olika jag påverkas av de många grupper och subgrupper som 

individen identifierar och associerar sig med. Med detta menar Langer att elever som läser 

olika texter tillskriver dessa olika mening och innebörd, vilket utvidgar deras sätt att 

konstruera olika föreställningsvärldar och tolkningar. Vidare belyser hon att eleverna sedan 

stimulerar och utvidgar varandras tankar och uppfattningar kring ämnet när det i klassrummet 

sedan diskuteras, belyses och pratas om (Langer, 2017, s. 79–80).  

 

4.2 Ruddy, feminism och Älskaren  

I sin artikel The Ambivalence of Colonial Desire in Marguerite Duras's The Lover (2006) 

analyserar genusvetaren Karen Ruddy Älskaren med utgångspunkt i föreställningar om lust 

och hybriditet. Artikeln grundar sig i den feministiska diskursen, men i stället för att hylla 

flickan som en motståndare till den sexualitetsnorm som finns i det koloniala Indokina, vill 
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hon i denna artikel reda ut hur det motstånd ser ut, som romanen både bekräftar och utmanar, 

mot den rasistiska dynamiken i kolonialsamhället. Ruddy utgår från Foucaults maktbegrepp 

och utifrån det undersöker hon i synnerhet de sammanfogade koloniala diskurser som berör 

sexualitet, kön, ras och orientalism. 

 

Ruddy menar att om analysens avsikt skulle vara att undersöka den hybridisering som 

romanen innefattar separat från de uppfattningar om lust, rasblandning och degeneration som 

finns i verket, så hade det varit samma som att dölja de rasistiska och orientalistiska diskurser 

som finns där. En av hennes tankar är att Duras Älskaren är präglad och begränsad av 

kolonialismens diskursiva fält och den samtida rasismen tillsammans med dess ångest. Vidare 

menar hon att det är bara genom att ta hänsyn till denna ångest som vi också kan börja förstå 

ambivalensen, inte bara flickans ambivalens i lust och begär efter mannen, utan också av 

Duras eget förhållande och de diskurser som präglat hennes eget liv. Ruddy menar att även de 

lyfts fram i romanen. (Ruddy, 2006) 

 

Ambivalensen som karaktäriseras av flickans sexuella dragning till sin kinesiske älskare, 

menar Ruddy, grundas i den franska flickans självbestämmande utifrån det system som 

upprätthåller patriarkatet i kolonin. Vita kvinnor är underordnade vita män medan infödda 

män är underordnade vita kvinnor, samtidigt som sexuella relationer mellan vita kvinnor och 

asiatiska män var strikt förbjudna i de franska kolonierna. Detta gör inte bara att deras relation 

ses som pervers, skriver Ruddy, utan flickans privilegium (i att vara vit) ger henne också ett 

betydligt maktövertag över den kinesiske mannen. Vidare menar hon att flickans lust och 

begär kan liknas vid de vita männens lust, och att detta är inte är passande med de regler och 

normer som finns i samhället. De franska männen som befann sig i kolonin uppmuntrades att 

ta inhemska kvinnor som sina älskare, dock var det inte samma för de franska kvinnorna. För 

de europeiska kvinnorna var det inte accepterat att ha kärleksaffärer eller relationer med 

asiatiska män. Det ansågs även att en vit kvinna behövde beskydd av vita europeiska män mot 

asiatiska män med sexuella aggressioner. (Ruddy, 2006).  

  

Ruddy menar att protagonisten blir ett motstånd, en motreaktion, mot det koloniala 

patriarkatet då det är hon som är den drivande i deras kärleksrelation. Det är flickan som har 

maktövertaget och kinesen som är underordnad. De indokinesiska kvinnor som faller offer för 

de östliga formerna av patriarkala strukturer blir flickan ett svar på, och Ruddy belyser att de 

inhemska kvinnorna i romanen har en funktion som påvisar deras låga ställning. Moderns 
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tjänsteflicka Dô fungerar som ett tydligt sådant exempel då hon aldrig skulle lämna moderns 

sida, inte ens när flickan äldre bror försökte våldta henne eller när hennes lön inte kunde 

utbetalas (Ruddy, 2006). 

 

Fattigdomen som flickan och hennes familj lever i gör i själva verket att familjen, 

samhällsklassmässigt, befinner sig närmre de lokala bönderna än den vita samhällsklassen i 

kolonin. Detta hotar deras vita privilegium, menar Ruddy, och modern i familjen försöker 

kontinuerligt säkra denna favör. Bland annat gör hon detta genom att ständigt påminna om 

hennes infödda betjänters ställning i hushållet. Hon anser även att det resulterar i att familjen 

uttrycker sig mer rasistiskt än de annars kanske skulle ha gjort, i ett försök att hålla ett tydligt 

avstånd till den inhemska befolkningen samt kinesen. Ruddy menar alltså att moderns 

agerande är ett tillvägagångssätt för att passa in i det vita överklassamhället i Indokina 

(Ruddy, 2006). 

 

5 Analys 

I detta avsnitt kommer analysen av verket att presenteras. Analysen redogörs för i två olika 

avsnitt, under vilka begreppen kommer att aktualiseras och presenteras med belysande citat 

och passager från verket. I första avsnittet är begreppet hybriditet i fokus, vilket kommer att 

utgå från hybriditets-begreppet som introducerats tidigare samt Langers olika jag som hon 

presenterar i samband med de olika föreställningsvärldar hon diskuterar. Vidare kommer 

eurocentrism belysas och presenteras tillsammans med orientalism. Att nämna är att dessa två 

avsnitt inte är skilda från varandra på något vis utan allt som lyfts fram rör vid varandra och 

att min uppdelning av avsnitten är för att enklare kunna synliggöra dessa tendenser och 

fenomen.  

 

5.1 Älskaren av Marguerite Duras  

Marguerite Duras (född Donnadieu) föddes 1914 i Gia Dinh provinsen i franska Indokina, 

nuvarande Vietnam, av två lärare som bosatt sig i den franska kolonin. Verket Älskaren 

benämns som en självbiografisk roman där Duras frammanar sin uppväxt i Indokina i början 

av 1930-talet (Albert Bonniers Förlag, u.å) och den är skriven i ett förstapersonsperspektiv 

utifrån flickan. Vi får alltså följa romanen som är en återberättelse av hennes liv utifrån 

hennes eget perspektiv. Romanen beskrivs här på Bonniers hemsida:  
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Låt mig också säga, jag är femton och ett halvt år gammal. Det är på en färja över Mekongfloden. 

Så börjar Marguerite Duras avskalat och suggestivt sin berättelse om den passionerade 

kärleksaffären mellan den femtonåriga fransyskan och hennes kinesiske älskare. På färjan över 

Mekongfloden träffar flickan en ung kines ur den rika överklassen, och hon fortsätter resan i hans 

limousin. Det blir upptakten till en relation, förtärande i sin erotiska hetta och intensitet men 

samtidigt dömd att kvävas av stränga traditioner och rasfördomar. Varje dag väntar älskarens 

chaufför på henne utanför skolan för att köra henne till en ungkarlsvåning i Saigon där de ostörda 

kan hänge sig åt den kärlek som omgivningen fördömer: hans far har andra planer för honom, och 

hennes familj hör till den koloniala klassen. (Albert Bonniers Förlag, 2012) 

 

5.1.1 Hybriditet och de olika jagen 

Romanen handlar, som tidigare presenterats, om en vit flicka i Indokina under 1920-talet och 

som läsare får man följa en del av hennes liv och öde vid Mekongfloden, fram till det att hon 

blir hemskickad till Frankrike på grund av sin relation till den kinesiske mannen. 

Förväntningarna på henne som vit, dotter till en kolonisatör, cirka 15 år gammal samt som 

student vid en skola där vita går, är höga. Samtidigt är hon fattig och denna ambivalens 

flickan upplever är påtaglig i hela romanen. Den mest påtagliga ambivalensen som uttrycks i 

jaget är lyxen av att vara vit men skammen i att vara fattig 

[d]essa gubbaktiga barn som led av endemisk svält, visst, men inte vi, vi svalt inte, vi var vita barn, 

vi skämdes, vi sålde våra möbler, men vi svalt inte, vi hade en boy och även om vi åt äcklig smörja 

ibland, vadarfåglar, små kajmaner, så var denna äckliga smörja ändå tillagad av en boy och 

serverades av honom, och det hände till och med att vi vägrade äta den, vi tillät oss lyxen att inte 

vilja äta. (Duras, 2012, s. 10).  

 

Även när flickan beskriver att hennes mor kommer till skolan för att hämta henne så uttrycker 

hon skam. Modern dyker upp i hopplösa klänningar som är skeva och lagade otaliga gånger 

av hennes tjänsteflicka Dô, i sina trasiga skor som är kippade på ett sådant vis att hon går 

snett, går med en otrolig möda och ”[h]ennes hår är slätkammat och hopsnurrat i en knut som 

hos de kinesiska kvinnorna, vi skäms över henne, jag skäms över henne, när hon kommer i 

Citron B. 12 [sic] tittar alla, själv märker hon ingenting, aldrig, man borde låsa in henne, slå 

henne, döda henne.” (s. 24). Hon skäms över sin mor även om hon älskar henne högt, hon 

uttrycker även att hon tycker synd om henne när hon talar med kinesen om att hennes mor 

kommer att dö om hon får reda på deras relation; ”[h]an tycker synd om mig, jag säger nej, 

det är inte synd om mig, det är inte synd om någon, utom min mor” och vidare talar de om att 

hon bara är där för hans pengar, inte för kärlek (s. 38).  

 

Denna fattigdom som flickan och hennes familj lever i, även om de tillhör det vita folket, gör 

att hennes relation och känslor till och för kinesen aldrig blir jämlik dem emellan. Hon 

påpekar att ”[h]an har en annan rädsla också, inte för att jag är vit utan för att jag är ung, så 
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ung att han skulle kunna hamna i fängelse om man upptäckte vår förbindelse.”. Hon är ung, 

oerfaren och vit. Dock menar flickan att ”[v]i är alldeles för fattiga för att min mor fortfarande 

skulle kunna starta en rättegång” (s. 59), och därför skulle hennes familj aldrig kunna stämma 

honom, dock talar lagen i kolonin klarspråk – hon är ett barn (ett vitt barn dessutom) och ska 

inte ingå i sexuella relationer (och absolut inte med en icke-europé). Han påminner henne om 

att ”han vet redan att hon aldrig kommer att älska honom” (s. 36) och att hon ”kom därför att 

jag har pengar” (s. 39), något som hon låter honom berätta för henne och intala sig själv utan 

att protestera då hon själv är medveten om att deras relation är dömd att misslyckas. ”Hon 

låter honom säga det. Först säger hon att hon inte vet. Sen låter hon honom säga det.” (s. 36) 

men även ”[j]ag säger att jag åtrår honom sådan han är med sina pengar, att när jag såg 

honom första gången var han redan i denna bil, i dessa pengar, och att jag alltså inte kan veta 

vad jag skulle ha gjort om det varit annorlunda” (s. 39). Alltså försöker hon legitimera sitt 

förhållande till mannen genom att intala sig själv att hon känner ju endast honom med pengar, 

hur ska hon då kunna veta om hon hade känt annorlunda? 

 

Då flickan innehar en helt annan föreställningsvärld än kinesen ber hon honom berätta om sin 

bakgrund. Han berättar att han nyss kommit hem från Paris och här bor han alldeles intill 

floden, ”i det stora huset med stora terrasser och balustrader av blå keramik” och när hon 

frågar ”vad han är” är hans första ord: kines. Han berättar att hans familj kommer från byn 

Fuchun som ligger i norra Kina och att han tillhör en minoritet av kinesiska handelsmän som 

äger alla hyreshus för de infödda i kolonin. (s. 32–33) Vidare berättar han att hans mor är död 

och att  

 

[d]en ende han hade kvar var fadern som höll i pengarna. […] [h]an sitter fjättrad vid sin 

opiumpipa och stirrar på floden sedan tio år, han sköter förmögenheten från sin tältsäng […] Han 

kommer inte tillåta sin son att gifta sig med den lilla vita prostituerade från Sadec (s. 34).  

 

Även människorna runt om i staden talade om deras förhållande och de menar att de hade hört 

på omvägar från kinesens fader att deras relation var oacceptabel. De menar på att även om de 

är vita så är de är fattiga och därför är hon inte värd hans son  

 

[t]ro inte att hatten är oskyldig, eller det läppstiftet, allt det där betyder något, det vill dra till sig 

blickarna, pengarna. Hennes bröder, rena smågangsters. Det sägs att han är kines, son till 

miljardären, villan vid Mekong, i blått kakel. Inte ens han känner sig hedrad av det, han vill inte ha 

henne för sin son. Vitt patrask, hela familjen (s. 81). 
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Flickan förstår också själv att de är så väldigt olika, och när de ligger och samtalar i hans säng 

kommer insikten till henne; ”[p]lötsligt vet hon, här, i detta ögonblick, hon vet att han inte 

förstår henne, att han aldrig kommer att förstå henne, att han inte har möjlighet att förstå en så 

fördärvad varelse. Och alla omvägar som skulle krävas för att fånga henne, dem kommer han 

aldrig att klara” (s. 36) Denna tanke som flickan förmedlar belyser tydligt ännu en gång hur 

olika deras föreställningsvärldar är. 

 

Tankar om homo- alternativt bisexualitet uppstår hos flickan då läsaren presenteras för hennes 

vän Hélène på pensionen. Flickan anser att vännen har en fulländad kropp som är det 

vackraste som Gud har skapat, den är ”ojämförlig, denna balans mellan kroppens växt och det 

sätt på vilket den bär brösten. Ingenting kan vara mer förunderligt än dessa runda bröst som 

bärs utanpå kroppen” (s. 66). Vidare beskriver hon hennes kropp som ”tung, ännu oskyldig, 

hennes hud är så len, den är som hos vissa frukter, på gränsen till vad som kan förnimmas, 

illusorisk nästan, det är för mycket” (s. 68) och vidare tänker hon att hon själv ”skulle vilja äta 

Hélène Lagonelles bröst som han äter mina i rummet i den kinesiske staden” och sedan hur 

hon önskar att hon kan ta med henne till sin älskare. Hon uttrycker att hon skulle vilja ge 

Hélène till honom för att skänka henne den lust som hon själv upplever när hon är med 

honom och att det ska ske i hennes närvaro, så att Hélène ska göra det på vis som hon vill. Att 

hon ska ge sig hän så som hon själv ger sig hän åt honom och att genom henne skulle lusten 

sedan nå henne, från honom (s. 68). 

 

Heterosexualiteten som beskrivs i romanen skapar även den en ambivalens i flickan. Hon har 

en konflikt angående sin ålder, sin roll som kvinna (eller flicka) och hur hon vill framstå inför 

andra. Hon ser på sig själv utifrån de ögon som betraktar henne. ”Han ser på mig. Jag är redan 

van vid att man ser på mig. Man ser på vita kvinnor i kolonierna, och på de små tolvåriga vita 

flickorna också. Sedan tre år tillbaka ser också de vita männen på mig på gatan”. Kvinnor i 

kolonierna blir alltså ständigt betraktade enligt flickan, oavsett ålder. ”Jag skulle kunna ta fel, 

tro att jag är vacker på samma sätt som de vackra kvinnorna, som kvinnorna man ser på, för 

man ser verkligen mycket på mig”, och hon funderar över ”[v]ad jag vill framstå som, det blir 

jag, också vacker om det är vad man vill att jag ska vara, vacker, eller söt, söt för familjen till 

exempel, det räcker för familjen, allt vad man vill att jag ska vara kan jag också bli” (s. 19–

20) samtidigt som hon tänker på sin ålder och kropp likt ett barns. Hon är bara ”[f]emton och 

ett halvt. Kroppen är mager, nästan spinkig, brösten ännu ett barns, ett barn sminkat i blekrosa 
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och rött.” (s. 22). Dock beskriver hon senare att ”nu när han [kinesen] var så besatt av denna 

lilla flickans kropp led hon inte längre av den, av dess litenhet” (s. 89). 

 

Även om hon själv ifrågasätter sin kropp och med det sin kvinnlighet så framhävs den 

ständigt i de erotiska scener som finns i romanen. Även kinesens manlighet blir ifrågasatt, då 

flickan beskriver hans kropp som ”mager, utan styrka, utan muskler, han kunde ha varit sjuk, 

vara konvalescent, han är hårlös, utan annan manlighet än könets, han är mycket svag, han är 

som utlämnad mot en kränkning, tålmodig.” (s. 37). Hon beskriver även att hon, när hon 

förnekar sin älskare, gör det just på grund av hans svaga kropp, och att inför hennes bror blir 

han en skandal som inte går att erkänna, en skam som är så ohygglig att den måste döljas. 

Senare förnekar hon deras relation på nytt, att ingenting någonsin har hänt dem emellan; 

”[h]ur kan du tro, säger jag, med en kines, hur kan du tro att jag skulle kunna göra det med en 

kines, så ful, så spinkig?” (s. 55). Här använder hon sig av hans fysiska attribut som en ursäkt 

för absurditeten i deras, enligt henne, icke-relation.  

 

I början av romanen tänker flickan tillbaka på sitt liv och minns tiden när hon började åldras, 

då var hon blott arton år: ”[j]ag vill minnas att jag hört talas om denna plötsliga rusning av tid 

som kan drabba en mitt i de yngsta, de mest besjungna åren av livet. Detta åldrande var 

våldsamt”. Hon menar att de människor som kände henne som sjuttonåring inte kände igen 

henne när hon två år senare kom tillbaka till Frankrike; ”[de] häpnade när de såg mig igen 

[…]. Detta ansikte, detta nya ansikte har jag behållit”. Hon grubblar sedan över hur hennes 

ansikte har åldrats och ser nu sitt ansikte som är veckat av torra och djupa fåror, liksom det 

vore sönderrivet. Vidare tänker hon att hennes ansikte inte åldrats som många andras som har 

sina fina drag kvar, utan hon menar att ”[m]itt ansikte är förstört” (s. 7–8). 

 

Flickan tänker ofta på Gud, nämner att hon är rädd för sig själv och för Gud (s. 10), att 

”[a]lkoholen övertog den funktion Gud inte hade” för att Gud inte längre svarade och gav 

henne inte det hon önskade (s. 11). Varför hon och kinesen möttes är det ingen som vet, bara 

Gud visste, menar hon (s.13). Även när hon berättar om Hélène så nämner hon att hon är det 

vackraste av alla ting som Gud någonsin har skapat. Flickans lillebror dör sedan 1942 under 

den japanska ockupationen (s. 53) och hennes mor talade aldrig om detta barn. Hon höll det 

dolt som om det moderskapet hade varit en förbrytelse, då hennes son, enligt modern, varit 

den intelligentaste av hennes barn, den känsligaste och den som älskat henne mest. ”[Hon] 
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[m]åste ha trott det var omöjligt att förstå, omöjligt att förmedla till någon som inte kände 

hennes son så som hon kände honom, inför Gud och enbart inför Honom”(s. 73).  

 

Andra exempel på hybriditet finnes när flickan beskriver vilka som bor på samma 

flickpension som henne; ”[d]et finns många mestiser1, de flesta har blivit övergivna av sina 

fäder, soldater eller sjömän eller lägre tjänstemän vid tull, post, offentliga institutioner [och] 

[d]e flesta har skickats hit av fattigvården”. Samtidigt berättar hon att hon själv och hennes 

väninna Hélène är de enda vita där (Hélène är egentligen också hon från Kina, men 

fortfarande vit! (s. 69)) och att till och med tillsynsläraren på pensionen är mestis. Flickan 

hamnar sedermera i en rad olika trubbel för att hon hellre spenderar nätterna hos sin älskare 

än på pensionen. Tillsynsläraren hotar med att underrätta hennes mor, vilket hon sedan också 

gör. Hennes mor menar dock att det inte är lönt att försöka hindra henne; ”barnet har alltid 

haft sin frihet, annars skulle hon rymma, inte ens jag som är hennes mor kan göra något åt det, 

om jag vill ha kvar henne måste jag låta henne vara fri” (s. 65). Detta är något som 

föreståndarinnan alltså mer eller mindre måste acceptera, och hon går sedan med på det med 

förklaringen att flickan är vit och för pensionens position och status skull måste det finnas 

några vita flickor bland alla mestiser. ”Föreståndarinnan lät mig bo i pensionen som på ett 

hotell” (s. 66) Detta är också ett tydligt exempel på eurocentrism, då den vita flickan får göra 

som hon själv behagar endast för att hon är just vit.  

 

5.1.2 Eurocentrism och orientalism 

Redan i början av romanen möter läsaren det som sedan sätter prägel på resten av boken – 

rasfördomar. På Bonniers hemsidas beskrivning av romanen står det att den präglas av detta 

tillsammans med stränga traditioner, vilket stämmer överens med beskrivningen av 

eurocentrism - att just min kultur och mina traditioner är bättre än dina. Dessa rasfördomar är 

väldigt tydliga och utmålade i romanen och många passager belyser detta fenomen. Det första 

exempel på eurocentrism finner jag redan på sida 12 i romanen  

 

[b]ussen för infödda har avgått från handelsplatsen i Sadec. Som vanligt har min mor följt mig till 

bussen och anförtrott mig åt chauffören, alltid anförtrodde hon mig åt chaufförerna på 

Saigonbussen, ifall det skulle inträffa en olycka, en brand, en våldtäkt, ett piratöverfall, ett 

livshotande motorstopp på färjan. Som vanligt har chauffören låtit mig sitta bredvid honom 

därframme, på platsen som är reserverad för vita passagerare (s. 12). 

 

 
1 Avkomling av blandäktenskap, se Nationalencyklopedin 
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Här berättar alltså flickan att bussarna i staden har speciella platser för vita passagerare att 

sitta på i bussen, för att hållas säkra och avskilda från de infödda och icke-vita. Att bussen 

som flickan åker med främst är till för de infödda berättar kinesen för oss genom att säga ”det 

är alldeles märkvärdigt att se henne här på färjan. Så tidigt på morgonen, en så vacker flicka, 

ni förstår inte hur oväntat det är, en vit flicka i en buss för infödda” (s. 32). 

 

Senare i romanen kommer flickan inte att åka bussen längre, då den kinesiske mannen istället 

hämtar henne varje dag vid stationen och kör henne både till och från pensionen. Hon 

förklarar nöjt att ”[j]ag kommer aldrig mer att göra resan i bussen för infödda. Hädanefter 

kommer jag att ha en limousin som kör mig till skolan och hem till pensionen igen.” (s 33). 

Vid deras första möte beskriver flickan den kinesiske mannen; ”[h]an är inte vit[,] [h]an är 

klädd på europeiskt sätt, han har samma slags kostym av ljust tropiksiden som bankirerna i 

Saigon” (s. 19), och med detta försöker hon intala sig själv (samt övertala läsaren) att även om 

han inte är europé så klär han sig i alla fall som en europé. Hans klädsel är något som tyder på 

klass och makt, vilket för henne verkar vara gott nog för en älskare. Dock ser han nog inte sig 

själv som god nog då hans händer darrar när de möts i limousinen. Han erbjuder henne en 

cigarett som hon tackar nej till, och hon projicerar en tanke på honom; ”[d]et är denna 

rasskillnad, han är inte vit, han måste övervinna det, det är därför han darrar.” (s. 32) Hon 

beskriver även att alla andra ser samma sak som han befarar, att hon inte kan älska honom på 

grund av dessa rasskillnader; ”[d]et är för att han är kines, att han inte är vit” (s. 49), och även 

han själv påpekar det för henne som en påminnelse; ”[h]an säger: Jag är kines.” (s. 42). 

 

I senare delen av romanen är det kinesens tur att försöka legitimera deras förhållande genom 

att förklara att  

 

han tror att den lilla vita flickan inte har vuxit som hon borde på grund av den allt för starka hettan. 

Också han är född och uppvuxen i denna hetta. Han upptäcker att han har detta släktskap med 

henne. Han säger att alla de år som hon har tillbringat här, på denna outhärdliga breddgrad, har 

gjort henne till en flicka från detta land, från Indokina (s. 89). 

 

Han menar att hon har samma smala handleder, tjocka hår och samma lenhet som den 

inhemska befolkningen har. Hudens lenhet får man från regnvattnet som man badar i, till 

skillnad från kvinnorna i Frankrike som har en hård, nästan sträv hud. Bomullstygerna och 

sidenet som man har på sig i kolonierna gör också att kroppen alltid är fri, mjuk och naken (s. 

89–90). 
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När omgivningarna beskrivs i romanen finns det eurocentriska tendenser. Ett exempel är när 

flickan blivit hämtad av kinesen i den svarta limousinen; ”[m]itt emot boulevarderna som 

förbinder kineskvarteren med Saigons centrum, dessa breda gator i amerikansk stil som plöjs 

av spårvagnar, rickshas, bussar.” (s. 35). Här strävar de kinesiska kvarteren att efterlikna 

västerlandet, med spårvagnar och breda gator i amerikansk stil. Även när de går mot en av de 

”kinesrestauranger i flera våningar” (s. 45) som de brukar äta på om nätterna beskriver hon att 

människorna på gatorna uppför sig på ett, enligt henne, underligt sätt som inte stämmer 

överens med hennes västerländska tankar om hur man för sig; ”[p]å trottoaren, folkmassan, 

den rör sig i alla riktningar, långsamt eller snabbt, den röjer sig väg överallt, den är skabbig 

som de övergivna hundarna, blind som tiggarna, det är en kinesisk folkmassa.” (s. 44–45). Ett 

annat exempel är när de sedan kommer fram till restaurangen och hon beskriver hur miljön är 

där inne. Oväsendet som hörs där inne är omöjligt att föreställa sig i Europa menar hon, 

kypare som vrålar till köket och köket som vrålar tillbaka. På terrasserna i huset spelar 

orkestrar, högljutt och stökigt. Tillsammans går de ”till det lugnaste våningsplanet, 

européernas, matsedeln är densamma men man skriker mindre. Det finns fläktar och tunga 

draperiet mot bullret” (s. 45). Språket som talas av de som bor i staden distanserar sig flickan 

också från. När hon och älskaren ligger på hans säng och lyssnar på stadens buller, beskriver 

hon det som om en film är påslagen alldeles för högt och bedövar och att människorna på 

gatan smäller hårt med sina trätofflor, har höga gälla röster som skriker. Hon tänker att 

”kinesiskan är ett språk som man skriker så som jag alltid har tänkt mig språken i öknar, det 

är ett otroligt främmande språk” (s. 39).  

 

Som tidigare presenterats menar Said att Västvärlden visar sin dominans över Orienten genom 

att hantera och uttrycka sig om den, auktorisera synpunkter, beskriva, kolonisera, härska samt 

genom att undervisa om den. Han beskriver, som också tidigare påpekats, även 

blandäktenskapet som något icke önskvärt och detta just för att kunna särskilja vi och dem. En 

strategi som flickans familj använder sig av för att visa sin dominans mot den kinesiske 

mannen är att inte tala direkt till honom, eller att ens titta på honom. Flickan tilltalar honom 

inte heller vid namn någon gång i romanen, utan han benämns endast som ”kinesen”. Kinesen 

bjuder ut hela flickans familj på restaurang med ambitionen att skapa en fungerande relation.  

Han försöker bland annat att bryta isen genom att berätta om sina äventyr i Paris, dock går det 

inte som kinesen kanske önskat. Flickan berättar att 
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[d]essa kvällar går alla till på samma sätt. Mina bröder äter glupskt och säger aldrig ett ord till 

honom. De ser inte på honom heller. De kan inte se på honom. De skulle aldrig kunna göra det. 

Om de kunde göra den ansträngningen, att se honom, skulle de också vara i stånd att studera, att 

böja sig för de elementära levnadsreglerna för samhället. (s. 48) 

 

Här visas tydligt hur de stipulerar exempel genom att ignorera mannen. Flickan menar att det 

är för att de inte är i stånd att studera honom, vilket jag anser att de gör när de av ren princip 

varken ser åt eller talar till honom. De sätter sig över hans person och med det visar de sin 

dominans och egen upplevda överlägsenhet. Vidare berättas det att 

 

efter middagen, när mina bröder säger till mig att de vill gå och dricka och dansa på la Source, då 

är det jag som säger till honom att vi vill gå till la Source för att dricka och dansa. Först låtsas han 

att han inte har hört. Och jag, jag får inte upprepa min begäran, gjorde jag det skulle det vara ett 

felsteg, det vore att ge efter för hans vädjan. Till sist svarar han mig. […] [A]tt han gärna skulle 

vilja vara ensam med mig en stund. […] Då måste jag i min tur låtsas att jag missförstår detta som 

ytterligare ett förräderi, som om han velat komma med en anklagelse, velat understryka hur min 

äldre bror uppför sig mot honom, alltså får jag fortfarande inte svara honom. (s. 49)  

 

Inte heller när de kommer till nattklubben la Source talar någon av bröderna till eller med 

honom. De dricker upp sina drinkar i tystnad och fortsätter sedan med att ignorera honom. 

Inte ens flickan får tala med honom, för att visa att hennes familj står över honom (s. 51).  

 

Strävan efter det europeiska och den status som ett besök i Europa ger, står kinesen för, då 

han berättar för flickan att han varit och äventyrat i Paris och delger då att han ”saknade Paris, 

de söta flickorna i Paris, alla fester, krogronder, å, det hade varit något, på Coupole, på 

Rotonde, själv tycker jag bäst om Rotonde, och nattklubbarna på denna ’fenomenala’ tillvaro 

som han hade fört i två år” (s. 33) och även senare att säger han att han ”tänker mycket på 

Paris”. I detta exempel försöker han ta maktövertaget genom att säga till flickan att han tycker 

att hon är ”mycket olik flickorna i Paris, mycket mindre vänlig”. Han berättar att han under 

sin vistelse i Paris köpte allt, ”sina kvinnor, sina bekanta, sina idéer” (s. 46–47), för att påvisa 

vilken makt pengar kan ge. Kinesen använder även sina historier om Paris för att försöka 

passa in i flickans vita familj (då de ständigt ignorerar honom på restaurangen), men det är 

förgäves, de vill ej lyssna och avvisar honom (s. 48). Kinesen försöker även att få sin far att 

låta kultiverad och ge honom en hög status genom att berätta att han talar franska med ”en lätt 

överdriven parisisk brytning” (s. 45). Dock visar det sig att kinesen egentligen for till Paris för 

att studera på en handelsskola, men att han inte uppfyllt det hans far önskade så han skickade 

en returbiljett och begärde att han skulle återvända hem. Flickans reaktion på detta är däremot 
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inte ilska eller besvikelse som en kunnat tänka utan hennes reaktion är endast lättnad över att 

han äntligen berättar sanningen om sin resa till Paris (s. 47). 

 

Blandäktenskap mellan infödda och västerlänningar, med hybriditet som utfall, är inte något 

önskvärt, menar Said, och denna icke-önskan betonar flickans familj tydligt. Ännu en gång 

berättar flickan om hur hennes mor skulle reagera om hon visste om deras relation 

 

Jag säger att jag tänker på min mor, att hon kommer döda mig om hon får veta sanningen. Jag ser 

att han gör en ansträngning och sedan säger han det, han säger att han förstår vad min mor menar, 

han säger: denna vanära. Han säger att han inte skulle stå ut med den om det gällde ett äktenskap 

(s. 42).  

 

Flickan får sedan sin farhåga besannad då hon senare i romanen blir misshandlad och kränkt 

av sin mor på grund av sin relation, hon slår henne med knytnävar, örfilar henne, klär av 

henne hennes kläder och hotar henne verbalt.  

 

Den plötsliga fasan i moderns liv. Hennes dotter löper den allra största fara, faran att aldrig bli gift 

[…]. Hon säger att hon känner lukten av kinesen, hon går ännu längre, hon letar efter 

misstänksamma fläckar på mina underkläder och hon vrålar så hela staden kan höra att hennes 

dotter är en hora, att hon ska kasta ut henne, att hon önskar hon ville dö och att ingen kommer att 

vilja veta av henne mer, att hon är vanärad, en hynda är mera värd.” (s. 54–55)  

 

Mannen är inte vit, han är asiat och därför inte god nog åt hennes dotter (eller någon annan vit 

i kolonin för den delen) och hon menar att han har vanhelgat henne och hennes familj genom 

att ens ha rört vid henne. Hennes rädsla finner sig i att dottern nu kanske aldrig kommer 

kunna gifta sig med en västerländsk man då hon, i hennes ögon, nu är sedd som en hora som 

givit sig själv och sin kropp till en icke-västerländsk. Hennes storebror uppmuntrar även 

hennes mor att misshandla henne och säger till henne att hon gör rätt i att slå flickan, ”de 

måste få veta sanningen, till vilket pris som helst”, för att hon i deras ögon har vanhelgat hela 

deras familj (s. 55). 

 

6 Diskussion och slutsatser 

Om man ska börja diskussionen med att utgå ifrån det som Langer belyser om att införliva 

kunskap med hjälp av böcker och praktisk kunskap (exemplet med önskan om att lära mig 

spela piano) anser jag att jag då med fördel gör detta i alla olika fält, inte bara musikskapande. 

Om jag har som önskan att lära mig om olika jag eller hybriditet, för att jag kanske upplever 
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det inom mig själv eller önskar lära mig om andras upplevelser, kan jag då alltså göra detta 

med hjälp av läsning av skönlitteratur som behandlar denna känsla eller detta fenomen. Då 

Älskaren behandlar så många av dessa fenomen och diskurser anser jag att detta verk med 

fördel kan användas i skolan för att skapa en förståelse av dem. Denna fantastiska roman 

behandlar många av de mål som läroplanen, både i svenska och allmänt, åberopar och en 

diskussion utifrån denna bok kan ge elever möjlighet att möta andra litterära 

föreställningsvärldar än enbart deras egna. 

 

Även om Ruddys artikel främst är skriven och analyserad ur ett feministiskt perspektiv är den 

gynnsam att lyfta i denna uppsats för att påvisa hur mångfacetterat detta verk är. Beroende på 

vilka ”analysglasögon” man läser romanen med belyses olika saker, fenomen och strukturer. 

Detta anser jag är ett ypperligt sätt att arbeta med en roman av denna karaktär. Exempelvis 

kan man vid ett lärotillfälle arbeta gruppvis där några grupper tilldelas att undersöka vissa 

strukturer, exempelvis just feminism, och andra grupper andra (så som eurocentrism eller 

orientalism), för att synliggöra just denna olikhet. Som presenterats tidigare är detta något 

som det explicit står att kursen i Litteratur (som tillhör svenskan) ska innehålla. Den ska 

innehålla ”[f]ördjupad tolkning av skönlitterära verk med utgångspunkt i ett perspektiv som 

[…] till exempel postkoloniala, feministiskt eller komparativt” (Skolverket, 2011). Detta kan 

även illustrera och demonstrera medlemmarnas, i de olika grupperna, olika 

föreställningsvärldar och verket kan då agera som dörröppnare för diskussioner om varför vi 

ser och tolkar text på olika sätt.  

 

Diskussioner kring ambivalensen i att vara vit och privilegierad på många sätt men ändå fattig 

kan också kopplas till dagens samhälles olika skikt. Det fria skolvalet möjliggör för elever att 

möta andra i samma ålder som de själva, inte bara de som bor i samma geografiska område. 

Likt det som står i läroplanen (att eleven ska utveckla sin förmåga att använda skönlitteratur 

som källa till både självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor och 

föreställningsvärldar) är det viktigt att elever får delta i icke-homogena grupper, genom både 

skönlitteratur och i den riktiga världen. Skolan ska verka för att främja förståelse för 

människors lika värde, oavsett den ekonomiska situation man lever i eller varifrån man 

kommer. Att arbeta för detta, genom exempelvis samtal med skönlitteratur som grund, gör att 

läraren enklare kan styra samtalet från en global nivå till en lokal nivå. Läraren kan ge 

eleverna verktyg att tala om lokala problem, så som fattigdom, på en global nivå vilket i sin 

tur kan öka förståelse för detta, likt läroplanen belyser. Målet blir således att ingen ska 
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utsättas för någon sorts diskriminering, samt bidra till att stärka elevernas egna identiteter. 

Här anser jag även att kroppens förändring i åldrande, som flickan i romanen upplever som 

något hemskt, är viktigt att tala om. Alla människor åldras och utvecklas vid olika tidpunkter i 

livet, både psykisk och fysiskt, vilket är helt naturligt. 

 

När flickan i romanen beskriver sin älskare fysiskt säger hon att han är utan annan manlighet 

än könets och detta är något som jag anser kan bana väg för olika tankar samt skapa en bra 

diskussion bland elever – vad är egentligen manligt? Är inte en mager kropp, utan hår, utan 

stora muskler något manligt även om den tillhör en man? Vad säger normerna i samhället i 

relation till hur män faktiskt ser ut? Här kan diskussion exempelvis skapas genom att fråga 

eleverna hur egentligen en vanlig man ser ut. Om eleverna kom att beskriva en fadersfigur 

eller någon de ser upp till, hur skulle den beskrivningen lyda? Skulle det då vara en fyllig 

kropp med tydlig muskulatur och kroppsbehåring som samtalet skulle handla om? Krävs 

dessa attribut för att ses som manlig? Här kan man även vända på resonemanget och diskutera 

vad som anses kvinnligt? Vi kvinnor har ju naturligt hår under armarna, hur kommer det sig 

egentligen att många kvinnor rakar sig under armarna för att känna sig kvinnliga? Samma 

tanke finns angående hår på benen Varför rakar eller vaxar kvinnor ofta benen, håret är ju 

egentligen det mest naturliga och kvinnliga som finns?  

 

När kinesen berättar för flickan om sin familj och hur de byggt sitt imperium av fastigheter 

där infödda bor i staden fungerar det uttalandet som en synliggörare av den beroendeställning 

som finns mellan kineserna och de vita kolonisatörerna. Kineserna i kolonin blir en sorts 

mellanhand mellan de vita européerna och de infödda, vilket kan verka lämpligt eftersom de 

då inte behöver beblanda sig med de infödda. Detta gör samtidigt att kineserna får chansen att 

bli rika och mäktiga i kolonin. När han berättar om sin far är det för att sälja in honom som 

kultiverad, världsvan och västerländsk. Han är inte bara rik, utan både han själv och hans far, 

talar samma språk som ni vita kolonisatörer. Kinesen försöker skapa en gemenskap och en 

närhet mellan honom och flickan och hennes familj genom att säga att han tänker mycket på 

Paris och genom att påpeka att han faktiskt varit där, i denna europeiska huvudstad med 

avenyer och blommande trumpetträd (Duras, 2012, s. 61), även om de egentligen har (både 

bokstavligt och metaforiskt) både hav och land emellan dem. Att det sedan visar sig att 

kinesen ljugit om sin vistelse i Paris, att han inte egentligen varit där för att träffa damer och 

handla grejor och annat, påverkar inte flickan. Utan hon ser det bara som att han äntligen 
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berättar sanningen, men det spelar henne egentligen ingen roll då deras förhållande ändå är 

dömt att misslyckas, eftersom han oavsett sanning eller lögn inte är av samma ras som hon.  

 

Sexualitet är något som med fördel bör diskuteras i alla klassrum och alla skolor, inte bara på 

sexualkunskapen. Många barn och tonåringar lever med tanken om att deras sexualitet kan 

verka avvikande, även om en inte kan rå för vem en älskar eller attraheras till. Att få älska 

vem man vill är något helt naturligt, i alla fall för mig (och bör vara för alla). Men om en elev 

kommer från en kultur där detta inte är accepterat på grund av olika anledningar exempelvis 

kön, annan kulturell eller religiös tillhörighet med mera, kan detta vara något som är 

begränsande. Jag anser att det kan vara en stor trygghet att tala om i en säker miljö, vilket 

skolan strävar efter att vara. Det fria ordet och deliberativa samtal är det som ska strävas efter 

i klassrum, tillsammans med att elever ska känna tryggheten i sig själva och andra att våga 

tala fritt. Detta kan göras genom att ständigt beröra ämnet, normalisera det och skapa en 

acceptans inom den grupp som eleverna befinner sig i, i hopp om att det sedan skall skapa 

ringar på vattnet och föras vidare ut i det samhälle som de är en del av.  

 

Något annat som är värdefullt att diskutera i klassrum är vad som framställs som rasistiska 

tendenser i Indokina kontra vad som Duras applicerar på verkligheten. Vad i romanen är 

faktiskt rasistiskt och vilka tendenser applicerar Duras på romanens verklighet genom flickans 

tankar? Något vi alla, som läst romanen, kan hålla med om som faktiskt är rasistiskt är 

faktumet att det finns särskilda avsedda platser för vita kolonister längst fram vid chauffören 

på Saigonbussarna. Det visar på att strukturen för rasism finns i samhället, det är inte något 

som flickan målar fram i sina tankar. Även att det finns ett våningsplan på en av de 

kinesrestauranger flickan och kinesen besöker, européernas våningsplan, är något som också 

det är faktiskt rasistiskt. Däremot när flickan beskriver den folkmassa hon och kinesen möter 

när de är på väg mot den nattliga middagen på en av kinesrestaurangerna i flera våningar 

applicerar Duras rasistiska tankar på flickan: att en folkmassa skulle röra sig på ett visst sätt 

som påvisar vilken etnicitet den har. Skabbig, blind och röjer allt i sin väg, det är enligt 

flickan en kinesisk folkmassa. Där finner vi istället rasistiska tendenser som flickan applicerar 

på verkligheten, något vi får tillgång till genom hennes tankar. Att diskutera rasistiska 

strukturer kontra rasistiska upplevelser är viktigt för att nyansera och diskutera 

föreställningsvärldar. En med syrisk etnicitet kanske uppfattar något som rasistiskt medan en 

med engelsk etnicitet inte gör det. Något som är viktigt att inte glömma när man diskuterar 

just rasism och liknande tendenser i romaner och skönlitterära verk som tillkom i en annan tid 
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är att man måste försöka se på texten objektivt. Det går inte att applicera dagens normer och 

regler på en text som är skriven i en annan tid och, eller, en annan kontext.  

 

En annan spännande tanke är det som Ruddy belyser att familjen förhåller sig ”extra rasistisk” 

till de infödda i kolonin, samt kinesen, för att skapa en tydligare distans och hierarki mellan 

dem. Många gånger när man säger något elakt om någon annan kan den bakomliggande 

tanken vara att höja en själv (detta belyses utifrån egna erfarenheter). Varje gång någon säger: 

Men du då? Eller; Men hon gör ju så här! så resulterar det i att istället för att man tar sitt eget 

ansvar, ber om ursäkt och tar itu med sina egna problem så förskjuter man saker på andra för 

att rädda sitt eget skinn. Ett möjligt sätt att arbeta med dessa förskjutningar och 

ansvarsavstötande beteende är att ge eleverna en uppgift i att skriva en novell, dikt eller 

roman ur en annan persons synvinkel, inom samma händelseförlopp som de själva upplevt. 

Exempelvis om jag har varit orättvis och behandlat min vän felaktigt men själv inte kan förstå 

hur det blev så här, kan en sådan övning vara väldigt effektiv. Då blir man också varse den 

andra personens möjliga föreställningsvärld och möjliggör för en förståelse av den reaktion 

som man själv kanske inte förstår.2  

 

Denna sortens skrivande, ”writing back”, är även något vanligt förekommande inom just post-

kolonialismen, att man ger ett svar på en roman eller novell. Detta görs för att synliggöra de 

marginaliserade, verket och Saragassohavet av Jean Rhys är en sådan roman och fungerar 

som ett svar på Charlotte Brontës roman Jane Eyre. I Jane Eyre hör vi talas om ”the mad 

woman in the attic”, som tillgivits namnet Bertha Mason av den manliga protagonisten Mr 

Rochester, men vi som läsare får aldrig riktigt en bild av vem hon är. Vi får inte heller veta 

var hon kommer ifrån och vad hon faktiskt gör på vinden, mer än att hon är just en galen och 

djurisk kvinna som bor högst där. I Sargassohavet ger Jean Rhys således karaktären Bertha en 

egen historia. Rhys ger henne ett eget namn, Antoinette Cosway, en egen bakgrund, en egen 

familj, egna känslor samt en egen anledning till varför hon agerar (och faktiskt bränner ner 

huset) så som hon gör i romanen Jane Eyre.3 

 

 
2 Denna idé kommer från ett samtal med en som arbetar som lärare på en svensk anstalt vars kollega berättade att 

hen arbetat med en intagen i fängelset som satt av ett straff på grund av personrån och därför fick hen uppgiften 

att skriva en novell utifrån personen som blivit rånad. Då hade polletten trillat ner för hen och ångesten var ett 

faktum.  

3 Man kan även se romanen Grey av E. L. James som ett svar på romanen Fifty Shades of Grey. Den är (såklart) 

inte inom samma orientalistiska diskurs som Sargassohavet, men ett bra litterärt exempel på hur ett skeende kan 

se olika ut från olika perspektiv. 
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Problem som kan uppstå vid användande av detta verk finner jag först och främst i att verket 

utspelar sig för nästan ett sekel sedan, samt att den skrevs för nästan 40 år sedan. Det kan vara 

svårt att motivera elever att läsa ett så åldrat verk när det finns så många nyare verk som kan 

locka läsarna mer i och med att de är författade i och om nutiden. Det kan vid första anblicken 

kännas (och även vara) svårt att relatera till protagonisten och de övriga karaktärerna i 

romanen om inte diskussion kring och nedbrytning av texten sker för att synliggöra de 

strukturer, normer och olika jag som finns i verket. Ett annat tänkbart problem vid användning 

av denna roman i skolan är att eleverna inte fullt ut förstår sig på kolonialiseringen som fanns 

i världen (och som vi än idag lever i svallvågorna av). Detta senare problem kan enkelt 

bemötas genom att arbeta ämnesöverskridande och samarbeta med historieundervisningen då 

kolonialismen är ett sådant område som skall behandlas (enligt läroplanen) när 

industrialiseringen och demokratiseringen av världen undervisas om. Arbetar lärare 

ämnesöverskridande fungerar dessa två, enligt mig, ypperligt ihop. Då får eleverna både 

strukturen kolonialism, samt orsaken till den, tillsammans med en skildring av livet i en 

koloni, vilket kan ge eleverna en lättare förståelse av inte bara strukturer utan även hur 

kolonialiseringen påverkade människor i deras vardagsliv.  

 

Avslutningsvis anser jag att både Langer och läroplanen är enade om, och även bekräftar, att 

skönlitteratur ger människan förutsättningar att utforska både sig själv och andra. Därför anser 

jag att det är det viktigt att skönlitterär läsning inte föses åt sidan, utan att vi faktiskt tar oss tid 

att läsa, både hemma och i skolan. Genom att använda skönlitteratur för att utveckla sin egen 

samt förstå andra människors föreställningsvärldar har vi möjlighet att utvecklas till goda 

demokratiska medborgare. Marguerite Duras Älskaren anser jag både bemöter och 

aktualiserar alla dessa mål som läroplanen åberopar: ”[m]änniskolivets okränkbarhet, 

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

män samt solidaritet mellan människor” samt att ingen ska ”utsättas för diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling” (Skolverket 2011) och därför menar jag att detta mångfacetterade verk 

både kan och bör användas i skolan och undervisningen inom det svenska språket. 
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