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Bild som interface mellan text och läsare
En studie av kroppens konkretisering  i en detektivroman

Jag läser detektivromaner med syftet att synliggöra och förstå den manliga detektivens
kroppslighet. En längre tid funderade jag på metoder att konkretisera hans kropp på ett enkelt
och tydligt sätt, som skulle ge tillgång till både kroppens yta och den kroppslighet som inte
blir synlig på ytan. Efter ett tag kom jag på att rita en bild av detektiven. Bilden bestod av  alla
de kroppsdelar som nämns explicit i texten, och jag märkte att detta sätt att konkretisera ett
textuellt fenomen var både roligt och givande. Därefter började jag vidareutveckla idén, och
efter ett tag började jag inse de pedagogiska möjligheterna detta arbetssätt kunde ha i skolans
litteraturundervisning.

Alla håller vi säkert med om att det är nyttigt att läsa. Speciellt nyttigt och viktigt är det för
barn och ungdomar, eftersom i skolåldern skapas grunden för kunskaperna i modersmålet.
Läsning är det enklaste sättet att utveckla inte bara ordförråd, utan även språkriktighet och
stilkänsla. Skolan är den plats som i hög grad svarar för utvecklandet av elevernas språkliga
kompetens. Därför är frågan om vad eleverna ska läsa högst relevant. Är så kallad höglittera-
tur, klassiker eller annan kanoniserad litteratur det enda tänkbara alternativet, eller finns det i
den nutida skolan behov och tid att läsa även populära genrer? Skolans prioriteringar spelar en
viktig roll därför att å ena sidan är skolan, som även Magnus Persson konstaterar, ”kanske en
av de få platser där unga människor får en chans att komma i kontakt med andra kulturformer
än den masskultur som genomsyrar fritiden och vardagslivet.”1 Det är viktigt för eleverna att
bekanta sig med verk som tillhör den nationella litterära skattkammaren, verk som de annars
kanske aldrig skulle läsa. Å andra sidan är skolans uppgift också att hjälpa eleverna att orien-
tera sig i den kulturella mångfald de konfronteras med varje dag. Populärlitteraturen kan vara
ett relevant val i detta sammanhang.2

Populärlitteratur, som all litteratur, är känslig för kulturella fenomen. Trots att de populära
genrerna oftast är konservativa i förhållande till strukturella ändringar, reagerar de snabbt på
kulturell utveckling på det tematiska planet. Dagens detektivromaner grundar sig i hög grad
på de strukturella utgångspunkter som fastlades av de första detektivhistorierna, men tema-
tiskt har de inte så mycket gemensamt. Dagens detektiver och deras vardagsverklighet är
mycket olika de klassiska detektiverna.

På grund av att detektivlitteraturen på det tematiska planet så starkt avspeglar sin tids kul-
tur, kan den ha mycket att berätta om dess värderingar och definitioner för eleverna.3 Därtill
finns det andra aspekter. Populärlitteraturens funktion som skollitteratur behöver inte alltid
vara så högtflygande. Det är även möjligt att inta en mer pragmatisk approach som inte bara
går hand i hand med populärlitteraturen som en genre som inte strävar efter att studera de dju-
paste mänskliga gåtorna, utan som har ett annat tydligt syfte: att vara underhållande och vara
bra på det. Jag tar inte ställning till frågan om populärlitteratur över huvudtaget kan analyseras
med hjälp av traditionella litteraturvetenskapliga metoder utan att resultatet blir banalt, utan
mitt syfte är att närma mig frågan ur ett annat perspektiv. Jag vill skissera ett sätt att pedago-
gigsera läsningen av populärlitteratur i skolan på ett mycket pragmatisk vis: genom att kon-
struera bilder, som grundar sig på texten och som sedan kan användas som utgångspunkt för

                                                
1 Persson, Magnus. ”Populärkultur i skolan: traditioner och perspektiv”. Populärkulturen och skolan. Lund:

Studentlitteratur, 2000, 92.
2 I Sverige har populärlitteraturens ställning i skolan fastställts i läroplanen för grundskolan från 1988. I planen

står: ”läraren skall vara beredd att ta upp även populärlitteraturen i undervisningen” (Läroplan 1988:99,
Stockholm: Skolöverstyrelsen och Utbildningsförlaget, 18).

3 Frågeställningen ”Är de nutida nordiska kriminalromanerna vår tids samhällsromaner?” var ett viktigt tema
bl.a. i Nordspråks sommarskola sommaren 2001. Se Svenskläraren. 4, 2001, 35.



5

vidare diskussioner. Jag använder termen interface om dessa bilder för att kunna närmare be-
skriva vilken funktion de har i läsprocessen.

I princip kan man använda metoden som jag här beskriver i detalj i denna artikel vid läs-
ning av all litteratur. Själv har jag valt att experimentera med populärlitteratur, närmare be-
stämt med detektivromaner, eftersom de är lättillgängligt material som eleverna redan är be-
kanta med, i alla fall i en visuell form. Det kan kännas lättare att gå över tröskeln mellan TV
och litteratur för elever som annars inte läser mycket. Dessutom  kan man förmoda att ele-
verna med all sannolikhet känner sig motiverade att läsa litteratur som de redan har en upp-
fattning om och som de har en direkt tillgång till: alla kan ju förstå vad som händer i en de-
tektivroman. Det brukar finnas ett eller flera brott, en eller flera detektiver och en utrednings-
process som resulterar i någon tydlig upplösning. Därtill är de flesta detektivromaner upp-
byggda på ett sätt som syftar till att upprätthålla spänningen så länge som möjligt, vilket inne-
bär att det är svårt att låta bli att läsa färdigt. Sten Ewerth, bl.a. har experimenterat med detek-
tivromaner som skollitteratur med stor framgång.4

Den här artikeln består av tre delar. Först diskuterar jag begreppet interface och motiverar
min tolkning av det i samband med min approach till populärlitteraturen. Därefter diskuterar
jag kort mitt val av detektivens kropp som utgångspunkt för denna studie. Den tredje delen av
artikeln handlar om själva läsprocessen och skapandet av bilden som ett interface, en bro
mellan texten och den förståelsen läsaren får av den. Den här delen grundar sig på en mindre
studie som jag gjorde i Katedralskolan i Åbo hösten 2001 tillsammans med en gymnasieklass.

Vad betyder interface?
Begreppet interface är bekant för oss från datatekniken. Orsaken till att jag föredrar att an-
vända den engelska termen i stället för den svenska motsvarigheten gränssnitt, är de olika
associationerna de här termerna skapar. Interface syftar till någonting som finns mellan, nå-
gonting som fungerar som förbindelse eller en koppling mellan två enheter. Gränssnitt, där-
emot ger en bild av en linje som skiljer de två enheterna från varandra.

Definitionerna om begreppets innebörd varierar men som Mårdsjö och Carlshamre påpekar
i Retoriken om tekniken, uppfattas termen oftast som något som ger oss tillgång till funktona-
liteten hos en teknisk produkt5. Om man ersätter ”teknisk produkt” med ordet artefakt, blir
begreppets användningsområde betydligt mycket mer omfattande. Mårdsjö och Carlshamre,
experimenterar med idén om en restaurangmeny som ett interface mellan restauranggästen
och maten6. I Hemma i cyberspace ger Jan-Erik Janlert en sida ur en roman som exempel7.
Vad som är gemensamt för både menyn och romansidan är, att de bägge två på varsitt sätt
fungerar som inträdesbiljett till ett innehåll som annars skulle vara svårt att få tag i. Rollen är
emellertid inte så här enkel. Förutom inträdesbiljett fungerar de också som hjälpmedel till en
förståelse av innehållet hos artefakten i fråga.

En bild som interface mellan en text – i detta fall en detektivroman – och läsaren har i
princip samma funktion: bilden grundar sig på explicit information om något fenomen som är
centralt och intressant i texten kan fungera som en konkretisering av fenomenet. Den kan bi-
dra till att fördjupa information som är viktig och intressant med tanke på textens synliga te-
matik, eller avslöja och synliggöra gömda underströmmar som fungerar på en omedveten
nivå. En bild kan fungera som ett sätt att närma sig texten, ett sätt att påtagliggöra textuella

                                                
4 Sten Ewerth har beskrivit sina erfarenheter av deckarläsning i skolan i artikeln ”Kriminalromaner på dyrbar

lektionstid”. Artikeln är publicerad i Svenskläraren. 39:5, 1995, 32–33.
5 Mårdsjö, Karin & Carlshamre, Pär. Retoriken kring tekniken. Lund: Studentlitteratur, 2000, 15.
6 Ibid., 21.
7 Janlert, Jan-Erik. Hemma i cyberspace.. Lund: Scandinavian Univ. Press, 1995, 50–51.
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element och att se dem som en helhet. Bilden kan alltså vara ett interface som möjliggör in-
träde i texten och ett sätt att söka konkret material för vidare funderingar.

Varför detektivens kropp?
Orsaken till varför jag har valt att arbeta med detektivromaner är, att detektivromaner är en
genre vars popularitet växer i takt med dess utveckling. Enbart i Sverige kommer det ut tiotals
nya deckare varje år och trots viss trogenhet mot den  traditionella detektivformeln, är varia-
tionen stor. Nuförtiden kan man säga att detektivlitteraturen kan klassificeras under rubriken
populärlitteratur. Det tidigare använda ordet triviallitteratur beskriver inte längre nutida deck-
are, eftersom de i allmänhet inte är triviala med tanke på mängd, variation eller kvalitet. De-
tektivromanen har något väsentligt att berätta om vår tid och värld och kan därför  inte upp-
fattas som ett trivialt fenomen inom litteraturen. Trivial hänvisar till marginalen - populär
betyder i centrum, och det är precis där deckargenren befinner sig mitt i vår kultur. Med tanke
på skolvärlden är detektivromaner ett tryggt val. De är spännande, intressanta och i slutet av
romanen kan man lita på en katharsisupplevelse. Brottslingarna blir fångade, får sitt straff och
tryggheten återställs.

Detektivens kropp som undersökningsföremål är intressant eftersom den berättar mycket
inte bara om huvudpersonens utseende utan även om hans eller hennes inre, dvs. honom eller
henne som person. När kroppen blir föremål för blicken utifrån kan betraktaren vara antingen
detektiven själv, som ser sig i spegeln eller tittar på ett kort på sig själv. Betraktaren kan också
vara en annan person i romanen, vars synvinkel används för att berätta något om detektivens
yttre väsen. Uppfattningen om kroppens yttre kan i så fall naturligtvis variera en hel del bero-
ende på vem som ser på den.

Kroppen kan också representeras som en direkt inre upplevelse, en fenomenologisk kropp
med subjektsstatus och vad man kan kalla en egen röst, som hörs t.ex. genom känslor av illa-
mående, smärta eller välbehag. Den inre direkta upplevelsen av kroppen kan bli lika explicit i
texten som beskrivningarna av kroppens yttre, och ibland kan det vara intressant att fundera
på varför detektiven får t.ex. ont i magen.8 Ett enkelt fynd som detta kan leda till längre dis-
kussioner om detektivens och den nutida människans levnadssätt.

Hur man tecknar bilden?
I min undersökning kartlägger jag detektivens kroppslighet med hjälp av en bild på honom.
Mitt första experiment gjorde jag med Kurt Wallanders kropp i Mördare utan ansikte9. Jag
samlade ihop alla explicita referenser till hans kropp och gjorde en enkel statistik över dem.
Jag konstaterade t.ex. att huvudet nämns i romanen i något sammanhang 36 gånger. Handen
eller händerna nämns 19 gånger och ansiktet kom på tredje plats med 18 gånger. Flera andra
kroppsdelar nämns i texten då och då, många endast en gång, men det intressanta är, att Kurt
Wallander får klara sig utan överraskande många centrala kroppsdelar, vars frånvaro skulle ge
ett allvarligt handikapp i vardagslivet.

Trots att huvudet och ansiktet är mycket väl representerade i bilden10, fattas näsan helt och
hållet. Samma gäller genitala, som i det västerländska begreppskomplexet blir associerad med
näsan: enligt Bakhtin, t.ex. har penisen ett nära förhållande med näsan: han påpekar att näsan

                                                
8 Det är viktigt att hålla i minnet att den direkta inre upplevelsen alltid är medierad av texten. Den kroppsliga

upplevelsen kan inte nås som sådan, utan endast dess symboliska representation.
9 Mankell, Henning. Mördare utan ansikte. Stockholm: Ordfront, 1999.
10 Sara Mills påpekar, att detta är typiskt för manliga romanfigurer. En undersökning gjord av Batsleer & al. i

Rewriting English visade tydligt bl.a. att ”male characters are almost invariably introduced to the reader with
a description of their head - their hair colour and eyes”. Enligt mina resultat är huvudet genomgående den
viktigaste kroppsdelen. Mills, Sara. Feminist Stylistics. London: Routledge, 1998, 160.
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alltid symboliserar fallosen11 och fallosen i sin tur är symbolen för manlig makt och penisen
dess anatomiska motsvarighet. För övrigt är det lätt att dra den slutsatsen ur bilden, att huvu-
det är den kroppsdel som står för den största och viktigaste delen av Wallanders kroppslighet.

Vill man fördjupa förståelsen av kroppsligheten kan man använda ”bildinterfacet” som ett
inträde till Wallanders kropp även på ett mer invecklat sätt. Då handlar det om att ta med och
studera även kontexter där de olika kroppsdelarna i olika fall befinner sig. Därefter kan man
ställa frågan ”Vad berättar kontexten om kroppen och t.o.m. om Wallander som person?” I
följande exempel utvecklas den ytligt sett enkla representationen av magen till en diskussion
av vad magen innebär för Wallanders självbild och hans och våra uppfattningar om den ideala
kroppen: ”Han tänkte på sig själv, på sin mage som var alldeles för stor12. I exemplet upplever
Wallander sig inte bara för fet utan han t.o.m. identifierar sig med sin mage, som inte svarar
mot hans bild av vad han som person skulle vilja vara.

Bildinterfacet kan användas på olika sätt och på olika nivåer. Att teckna en bild kan vara
ett roligt sätt för vissa elever att få grepp på litteraturen. Med äldre elever och i litterärt inrik-
tade klasser kan detta arbetssätt leda till diskussioner om intressanta textuella fenomen som
annars inte blir uppmärksammade. Flexibiliteten är ett av arbetssättets fördelar. Som interface
på datorn garanterar den tillgång till texten och tillämpningarnas och tolkningarnas omfatt-
ningsnivå kan anpassas efter elevernas ålder och intressen, för att inte glömma lärarens intres-
seområden.

I det följande presenterar jag det praktiska experimentet som jag genomförde i samarbete
med en grupp gymnasister i en svenskspråkig skola i Åbo.

Den empiriska delen
Val av material är naturligtvis en viktig fråga. Materialet ska för det första vara anpassat efter
elevernas ålder. Romanen som läses ska inte innehålla element som på ett oproblematiserande
sätt överskrider den verklighet som eleverna möter i sin vardag, i skolan eller hemma. Texten
ska alltså inte innehålla grovt våld som inte ifrågasätts eller hänvisningar till perversitet. Trots
att det kan vara svårt att hitta en intressant detektivroman som helt saknar våldsamma inslag,
uppfattas våld i detektivromaner alltid som ett uteslutande negativt fenomen. En våldsam död
är i regel utgångspunkten för all aktivitet i en deckare precis därför att det samtidigt är ett all-
varligt problem, det grövsta möjliga brottet. Texten ska alltså vara realistisk och trogen till
genrens konventioner, men samtidigt ska den ge möjlighet att ifrågasätta negativa fenomen
som möjligtvis tillkommer i den.

Texten ska också innehålla rikligt med material som uppgiften fokuserar sig på. Att leta
efter kroppsdelar i en text där enbart några få hänvisningar förekommer, blir ett tråkigt jobb.
Eleverna ska helst få möjlighet att uppleva upptäckarglädje på varje sida.

Jag valde att arbeta med Mankells Mördare utan ansikte av flera olika skäl. För det första
kan den anses vara en av klassikerna bland svenska deckare. För det andra innehåller den gott
om kropp. Dessutom återspeglar kroppen Wallanders personlighet, hans moral, värderingar
och världsbild på ett givande sätt, som i sin tur ger upphov till nästa orsak. Den fjärde orsaken
är, att i denna roman blir Wallanders kroppslighet även en utgångspunkt för diskussion om
problematiken kring våld som ett ytterst negativt fenomen. Därtill är Mördare utan ansikte en
lättläst och underhållande bok med ett händelseförlopp som inte släpper taget förrän brotts-
lingarna åker fast. Alla dessa punkter tog även eleverna upp som naturliga diskussionsämnen
efter att ha läst boken.

De sammanlagt 20 eleverna som deltog i projektet gick i årskurs tre i gymnasiet. De var
alltså ungefär 18 år gamla. Alla hade valt kursen som en valfri fördjupningskurs i litteratur-

                                                
11 Se Bakhtin, Mikhail: Rabelais and His World. Bloomington: Indiana University Press, 1984, 316.
12 Mankell, Henning. Mördare utan ansikte. Stockholm: Ordfront, 1999, 88.
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och bildanalys, vilket innebar att eleverna var intresserade av ämnet, de var motiverade och
hade goda förkunskaper och ett gott grepp om litteraturanalys. Tyvärr hade vi av schematek-
niska skäl möjlighet att träffas endast tre gånger, totalt fem lektioner.

Vi började med att tillsammans konstruera en relativt förenklad definition av detektivro-
manen genom att samla ihop de mest centrala dragen hos de detektivromaner eleverna hade
läst och hade erfarenhet av. Därtill diskuterade vi detektivromangenrens utveckling genom
olikheter och typiska drag hos olika typer av detektivromaner. Elevernas förkunskaper och
erfarenheter fungerade som en grund för diskussionerna och tillsammans gjorde vi en resa
från de allra första detektivhistorierna fram till de nutida polisromanerna som även Mördare
utan ansikte representerar. Fördelen med detta fria associativa arbetssätt är, att elevernas kun-
skaper och frågor kan tas som utgångspunkt och undervisningstillfället blir levande och dialo-
giskt. Samtidigt ställer det stora krav på lärarens ämneskunskaper.

Innan vår andra träff fick eleverna i uppgift att läsa romanen och teckna en bild av Kurt
Wallander som de hade uppfattat honom. Den här omedelbara uppfattningen som grundade
sig på textens olika nivåer, ytstrukturen, textbasen samt de förkunskaper eleverna hade om
kroppsligheten, diskuterade vi tillsammans.13 Det visade sig att uppfattningarna om Wallan-
ders kroppslighet inte varierade mycket. Bilderna visade tydligt en tendens att uppfatta den
manliga kroppen som en normativ kropp som inte saknade några viktiga kroppsdelar trots att
dessa kroppsdelar aldrig nämndes i texten. Bilden av den normativa kroppen är så stark i vår
kultur, att romanfigurens kropp alltid uppfattas som hel om inga avvikelser från normen spe-
cifikt nämns. Som Lennard J. Davies påpekar, kompletterar läsaren kroppsbilden med fan-
tomlemmar.14

Ett bra exempel på hur texten och läsarnas förkunskaper i samarbete fungerar fanns i en
teckning, där näsan, som egentligen aldrig explicit nämns i texten, hade vuxit till stora pro-
portioner. Detta berodde på, att Wallander i romanen höll på att bli förkyld. Teckningen var
försedd med en pil mot näsan och en text: ”stor, ganska snuvig näsa” (Figur 1 sidan 10).

En annan teckning som jag uppfattade som intressant och otypisk var en teckning av en
naken kropp (Figur 2, sidan 10). Nakenheten är inte en självklarhet i vår kultur, speciellt inte
manlig nakenhet. Därför följde även den här teckningen vissa kulturella regler och begräns-
ningar. Av teckningen framgick det tydligt att det var fråga om en manlig kropp eftersom an-
siktet var täckt av skäggstubb och kroppsformen var typiskt manlig.  Kroppen saknade ändå
manlig genitala, den viktigaste beteckningen för manligt kön i vår mainstreamkultur. An-
tingen avspeglade detta den manliga könsorganens tabuartade ställning eller så var det fråga
om ett ställningstagande mot essentialistiskt genustänkade. Enligt konstruktivistiskt tänkande,
behöver inte genuset konstrueras som en direkt följd av kroppens könsanatomi. Den med pe-
nis försedda kroppen behöver alltså inte automatiskt leda till att genusidentiteten blir konstru-
erad som manlig. I samma teckning höll kroppen ett vapen i ena handen och en whiskyflaska i
den andra. Trots att kroppen saknade penis, var den försedd med andra viktiga manlighets-
symboler som också framhävde dess manlighet.

                                                
13 Texten skapar uppfattningen om karaktären hos läsaren genom att samtidigt fungera på olika nivåer. Enligt

Jonathan Culpeper är dessa nivåer ytstrukturen (min övers. Urspr.: surface structure), d.v.s. de omedelbara
lingvistiska valen  texten består av, textbasen (textbase) som hänvisar till textens inbördes meningskapande
faktorer och förkunskaperna (prior knowledge), som innehåller det kulturella vetandet läsaren har. Allt detta
skapar en situationsbunden modell av karaktären. I det här fallet stod kroppen i fokus för uppmärksamheten.
Culpeper, Jonathan. Language and Characterisation. People in Plays and Other Texts. Harlow: Longman,
2001, 32.

14 Davies, Lennard, J. ”Nude Venuses, Medusa’s Body, and Phantom Limbs. Disability and Visuality”. The
Body and Physical Difference. Discourses of Disability. Red. David T. Mitchell & Sharon L. Snyder. The
University of Michigan Press, 1997, 57.
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Figur 1. Figur 2.
Kurt Wallander med en stor näsa. Kurt Wallander med en pistol.

Elevernas andra uppgift handlade om explicita referenser till kroppen. Varje elev fick i
uppgift att läsa ett kapitel ur boken och plocka ut allt som explicit hänvisade till Wallanders
kropp. Jag bad dem också att välja ett eller två exempel som de tyckte var intressanta av nå-
gon orsak. På lektionen fick eleverna först berätta kapitlets innehåll eftersom det då var lättare
för de andra att relatera till helheten. Samtidigt som eleverna rapporterade vilka kroppsdelar
de hade hittat i texten fyllde jag på en teckning som jag hade på OH -projektorn.15

När bilden var klar började vi diskutera den i samband elevernas fynd. Diskussionen blev
vid den här punkten mycket livlig. Wallanders kropp i förhållande till hans roll som polis och
privatlivet var en av frågorna eleverna tog upp. Jämförelserna mellan Wallanders kroppsliga
aspekter och den typiska detektiven - inte bara polisdetektiven, utan även den klassiska och
hårdkokta deckaren – visade, att eleverna hade erfarenhet av detektivromaner i allmänhet.

En av de intressantaste diskussionerna rörde sig kring våldet. Eleverna ifrågasatte våldets
funktion i romanen. Varför var det nödvändigt för Wallander att utsätta sig för fara och våld,
och framför allt, varför var morden i romanen så brutala och blodiga? En del eleverna saknade
en förklaring till våldet, en katharsisupplevelse som skulle på ett begripligt sätt förklarat var-
för gärningsmännen använde vad eleverna uppfattade som onödigt brutala sätt att döda sina
offer. En av frågorna som berördes var hur det brutala våldet konstruerade Wallanders
kroppslighet.

Jag hann aldrig direkt ställa frågan om betydelsen om detektivens kropp i en detektivroma-
nen. Jag behövde inte göra det eftersom frågan blev besvarad ur så många perspektiv under
diskussionerna. Det visade sig att bilderna vi tecknade verkligen blev en bro till texten. Ele-
verna blev medvetna om en textuell aspekt, kroppen, och de mekanismer som har med
kroppsligheten att göra när man skapar mening i en text. Samtidigt lärde sig eleverna något
om de kulturella aspekter som hänger ihop med våra uppfattningar om kroppen. Kroppslig-
heten ledde oss till att diskutera intressanta och viktiga frågor. En konkret utgångspunkt i
form av en bild som eleverna själva konstruerar visade sig således fungera bra.

                                                
15 Bilaga 1.
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Bilaga

Den gemensamt tecknade OH -bilden på Kurt Wallander.
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