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Syftet med det här arbetet var att ta reda på vad jag som lärare kan lyfta fram i 
exempeltexten The Old Man and the Sea för att främja elevers förmåga att tolka 
innehållet i en text. Detta har jag framfört i en analys av romanen med hjälp av Peter 
J. Rabinowitz teori om konventionella regler i hans bok Before Reading (1997) 
genom att tydliggöra hur romanen kan förstås med hjälp av de konventioner som 
Hemingway såväl som hans läsare har att förhålla sig till.  Vad jag visat är hur dessa 
konventioner som jag framlagt i analysen, till exempel avvikande detaljer i texten,  
förhåller sig till ett mera litterärt kompetent sätt att tolka genom att koppla dem till 
Örjan Torells (2002) teoretiska modell för litterär kompetens. 
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1.0 Inledning och forskningsbakgrund 
 

1.1 Inledning 

I läroplanen för engelska på gymnasiet står det att undervisningen ska ge eleverna 

förutsättning att utveckla: ”förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka 

innehållet” (Skolverket, 2011). Undervisningen skall även behandla skönlitteratur och annan 

fiktion. I detta arbete kommer jag att försöka ge ett förslag på hur man kan göra för att uppnå 

detta mål inom skönlitteraturens värld genom att använda mig av det skönlitterära verket 

The Old Man and the Sea av Ernest Hemingway tillsammans med läsarinriktad 

litteraturteori och litteraturdidaktik. I denna roman kommer jag att specifikt försöka lyfta 

fram de konventioner som läsare och författare förhåller sig till, och som unga läsare bör 

uppmärksamma för att kunna göra en så kompetent läsning av romanen som möjligt. Själva 

området i sig är intressant eftersom det i en studie av Torell (2002) visade sig att svenska 

elevers förmågor att kunna tolka litterär text var bristfälliga och därför tror jag också att det 

krävs mer forskning inom området som kan tydliggöra hur ett främjande av elevers förmåga 

att tolka kan göras i undervisningssammanhang. 

 

1.2 Forskningsbakgrund litteraturteori 

Den läsarorienterade litteraturteorin är intressant för litteraturdidaktiken eftersom den tar 

upp hur meningsskapandet sker mellan läsare och text. Inom området har vi tre auktoriteter 

som huvudsakligen präglat litteraturforskningen sedan 1970-talet: Louise Rosenblatt, 

Wolfgang Iser och Stanley Fish. Lars Wolf skriver i sin bok Läsaren som Textskapare (2002) 

att dessa forskare har hört till de mest inflytesrika rösterna när det gällt att förankra 

läsarresponsforskningen i litteraturundervisningen, framförallt genom deras teorier om att 

tolkningen som läsaren gör är en del av en konstruktiv process som äger rum i läsarens sinne 

och som inte fullständigt utgår från texten i sig (21, 26). Deras teorier yttrar sig lite olika i 

förhållande till hur viktig just texten är för meningsskapandet men de kopplar alla ihop 

läsarens engagemang i texten med processen att skapa mening.  

Louise Rosenblatt (Litteraturläsning som Utforskning och Upptäcktsresa, 2002)  menar att 

vi läser text på två olika sätt som hon kallar för efferent och estetisk läsning. Den efferenta 

läsningen handlar om hur vi hämtar information från en text. Läsaren riktar här 

uppmärksamheten mot mer opersonliga och allmänt verifierbara aspekter och undertrycker 

affektiva aspekter i läsningen. Denna typ av läsning är typisk för exempelvis medicinska 
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rapporter eller sociologiska essäer. Den estetiska läsningen däremot utförs inom läsarens 

personliga och känslomässiga sfär där läsningen sker i ögonblicket som läsaren själv erfar de 

olika stämningar och situationer som skapas i texten. Således är läsaren skapande i 

ögonblicket denne läser och därmed kan man se den litterära upplevelsen som en transaktion 

mellan läsaren och författarens text (14). Meningen i en text finns alltså varken i läsaren eller 

i själva texten utan det är både läsaren och texten som är väsentliga för den transaktionella 

process i vilken det skapas mening. Detta innebär att det som händer vid läsningen är att 

läsaren genom sina tidigare språk- och livserfarenheter kopplar ihop tecknen till vissa 

begrepp, sinnesupplevelser och föreställningar om ting, människor och handlingar. De 

särskilda innebörder som detta har för den enskilde läsaren kommer i stor utsträckning att 

bestämma vad verket kommunicerar till denne. Rosenblatt skriver även att detta får 

betydelse för undervisningen eftersom undervisningen blir en fråga om att öka individens 

förmåga att frammana mening ur texten genom att få henne att reflektera självkritiskt över 

denna process (36, 37, 39, 42). 

Wolfgang Iser (”Läsprocessen. En fenomenologisk betraktelse”, 1993) anser att texten spelar 

en mycket mer betydande roll för meningskapandet mellan text och läsare än vad Rosenblatt 

gör och menar att: ”det är verkets realitet som ger upphov till dess dynamiska natur, och 

detta är i sin tur förutsättningen för de effekter verket framkallar” (319). Stanley Fish (”Att 

tolka Variorumupplagan”, 1993) däremot menar att läsaren tolkar en text beroende på de 

tolkningsstrategier som läsaren vid läsningens ögonblick besitter. Om tolkningsstrategierna 

skiljer sig så kommer även läsningen att skilja sig (182). Oavsett hur dessa forskare ser på 

textens betydelse för meningskapandet mellan text och läsare i sig så är de, som nämnts 

ovan, eniga om att det är i läsarens sfär som meningsskapandet mellan text och läsare sker. 

Men om meningsskapandet däremot sker för mycket åt läsarens håll eller åt textens håll så 

kan läsaren bli blockerad i sin tolkning av texten. Om detta skriver Örjan Torell i sin studie 

Hur Gör Man en Litteraturläsare? Om Skolans Litteraturundervisning i Sverige, Ryssland 

och Finland (2002) där han jämför vad han kallar den litterära kompetensen hos svenska, 

finska och ryska lärarstudenter i läsningen av litterära texter, texter som han anser 

”stimulerar läsarens illusionsskapande, men samtidigt sätter gränser för det subjektiva 

godtycket” (104).  

I studien använde Torell sig av en teoretisk modell för litterär kompetens för att kunna visa 

hur den litterära kompetensen hos studenterna skiljde sig åt. Modellen visar litterär 

kompetens i form av tre olika kompetenser som behöver befinna sig i balans med varandra 

för att fungera optimalt: konstitutionell-, performans- och literary transfer- kompetens. Den 

konstitutionella kompetensen är inte någonting vi lär oss; den är medfödd och innebär vår 

förmåga att överhuvudtaget kunna skapa fiktion. Detta är något människan redan som barn 
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gör när de exempelvis leker med sina leksaker. Performanskompetensen är den inlärda, 

konventionsstyrda förmågan hos oss att analysera och uttala oss om litterära texter. Det är 

denna kompetens som hjälper oss att uppmärksamma texten i sig i form av till exempel 

komposition, berättarteknik, personskildring, tema och så vidare. Dess motsats är literary 

transfer-kompetensen som läsaren använder för att själv sätta sig in i texten och koppla dess 

innehåll till sina egna livserfarenheter. Torell kallar denna kompetens för den mest 

läsarorienterade kompetensen inom litterär kompetens och menar att genom literary transfer 

”förs läsarens personliga liv och erfarenhetsvärld in i texttolkningen och tillför texten mening 

genom att anknyta den till en otvetydig verklighet – läsarens” (86). Dessa tre kompetenser 

måste befinna sig i balans menar Torell. Tolkar läsaren en text för mycket genom 

performanskompetensen riskerar denne att ”automatisera estetiken, så att läsaren tolkar 

texten enligt inlärda mönster utan att tänka själv” (84). Detta kallar Torell för 

performansblockering. Samtidigt kan en läsare tolka en text för mycket genom literary 

transfer-kompetensen vilket resulterar i en alltför subjektiv analys av texten där läsaren 

fastnar i sin egen erfarenhet. Torell kallar detta för literary transfer-blockering (81-86). 

Studien i sig visade att de ryska studenterna hade en väldigt hög litterär kompetens i 

jämförelse med de svenska. De ryska studenterna kunde arbeta med tolkningen både med 

texten i form av strukturer, mönster och berättarteknik och genom att studera litteraturen 

som en meningsfull konstart. De svenska studenternas litterära kompetens var mer 

begränsad. Vad de saknade var att kunna arbeta från textens perspektiv. Istället försökte de 

enbart förstå texten genom att söka efter budskap, vilket innebar en alltför subjektiv läsning 

av texten (77-80).   

Litterär kompetens kan förklara elevernas förmåga att både tolka utifrån sig själv och texten i 

sig men det finns också andra aspekter att titta på vad gäller inlärningsprocessen. I första 

hand finns det en motivationsfaktor att beakta. Wolf skriver att elever ofta tappar intresset 

för att tolka text eftersom det ofta finns ett ”rätt” svar inblandat som läraren redan vet om 

och som ofta leder till att eleven har ”fel” i sin tolkning (122). Rosenblatt ser också en 

problematik i det att upplevelsen av litteraturen i skolan ofta blir något som ligger långt bort 

från den personliga sfären vilket i sin tur skapar ointresse hos eleven (62). Wolf menar att 

dessa fall uppstår helt i onödan eftersom det inte är i första hand som man behöver känna till 

andras tolkningar av ett litterärt verk för att förstå det; elevens egen personliga tolkning ska 

istället ses som en viktig bidragande faktor i tolkningsprocessen (134-135).   

Man behöver även beakta varför det är viktigt för eleven att tolka själv. Cai Svensson i Att Ge 

Mening åt Skönlitteratur – Om Barns och Ungdomars Utveckling till Läsare (1988) anser 

liksom Wolf och Rosenblatt att elevens egna tolkning av texten är viktig och menar att 

undervisningen behöver utgå utifrån elevens personliga tolkningar för att ge denne ”tillfälle 
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att medvetengöra och granska den egna meningskapande processen” (40), vilket i sin tur 

leder till en förhöjd litterär medvetenhet och ökad tolkningsförmåga.  Svensson menar även 

att det är viktigt för eleven att diskutera med andra om både sina egna och andras tolkningar 

för att lära sig skilja mellan privata innebörder och procedurer och socialt baserade 

konventioner. Han skriver att man här lite oegentligt brukar tala om att skilja mellan ”vad 

som finns i texten” och vad eleven själv bidrar med under tolkningsakten (40, 41).  

Att förstå sig på hur dessa socialt baserade konventioner fungerar i texten är något som Peter 

J. Rabinowitz skriver om i sin bok Before Reading: Narrative Conventions and the Politics 

of Interpretation (1997).  Rabinowitz har en annorlunda syn på tolkning än till exempel 

Rosenblatt eftersom han utgår ifrån att meningsskapandet sker genom socialt konstruerade 

konventioner som existerar redan innan läsaren tillägnar sig texten. I sin bok skriver han om 

förhållandet som existerar mellan författare och läsare i texten. När författaren skriver sin 

roman skriver denne för en hypotetisk publik som ska läsa den romanen. Författaren gör 

således antaganden om läsarens ”beliefs, knowledge, and familiarity with conventions” (21) 

för att skräddarsy romanen retoriskt till en mer eller mindre specifik publik. Denna 

hypotetiska publik kallar Rabinowitz för the authorial audience. Författaren är på ett sätt 

begränsad av the authorial audience i det att denne inte kan skriva precis vad som helst. Det 

finns vissa konventioner som författaren måste hålla sig till för att uppfylla de förväntningar 

som the authorial audience har på texten eftersom författaren redan från början har en 

specifik publik i åtanke när denne skriver. Därför kan man också utläsa denna specifika 

publik i texten genom dess konventioner. Det väsentliga i detta är att eftersom en roman är 

skriven för en viss authorial audience så behöver läsaren, i alla fall i ett första skede, göra ett 

försök att ansluta sig till denna publik. Att läsa som authorial audience innebär därför att till 

viss del gå utanför ens egen personliga tolkningssfär och anamma rollen som den idealiske 

läsare författaren skrivit romanen för (24-26). 

Rabinowitz perspektiv låter oss behandla läsarens försök att läsa som författaren menade 

från början genom att läsa på ett specifikt socialt konstituerat sätt  istället för att försöka söka 

efter författarens privata psyke i texten. Rabinowitz menar att det är de specifika 

konventioner som kommer till uttryck i texten som möjliggör vår huvudsakliga förståelse av 

den. Han föreslår därmed ett system i fyra delar som han kallar för regler. Reglerna utgör ett 

sätt att prioritera vissa detaljer i en text och som därmed hjälper oss att sortera ut betydelsen 

genom att skapa ett hierarktiskt system av vad som är viktigt. Han kategoriserar alltså 

reglerna inom fyra olika områden: rules of notice (lägga märke till), rules of signification 

(innebörd), rules of configuration (gestaltning) och rules of coherence (sammanhang) som i 

sin tur har sina subkategorier av hur vi sorterar och upptäcker vad författaren vill säga (mer 

om subkategorierna i min analys) (42-45). 
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Rules of notice är de detaljer som vi mest lägger märke till när vi läser en text. Dessa detaljer 

kan exempelvis ingå i olika priviligierade positioner i boken som början och slut där 

författaren ofta placerar väsentlig information. På samma sätt kan repetitionen av en viss 

detalj föra uppmärksamheten till att den är väsentlig för romanens handling. Rules of notice 

kan även innebära att om man läser en roman från 1800-talet kan en detalj som ett 

övervägande om skilsmässa vara viktig att uppmärksamma eftersom det inte hörde till den 

tidens norm (54, 58, 68). 

Om rules of notice innebär detaljer som förutsätter vad vi lägger märke till så innebär rules of 

signification detaljer som författaren ger läsaren i hur vi ska förstå. Dessa är beroende av hur 

vi uppfattar den kontext romanen är skriven i. Detta kan till exempel betyda att om 

författaren beskriver att en karaktärs hår har i förtid blivit grått så blir läsaren uppmärksam 

på att karaktären förmodligen har gått igenom någon form av kval. Eller hur författaren som 

rör sig i ett berättarperspektiv utifrån en fiktionell historiker i texten som skriver till en i sin 

tur fiktionell publik får betydelse för vad läsaren upplever som sant i dennes historiska 

redogörelser (76, 95, 105).  

Rules of configuration formas under läsningens gång och baseras på läsarens antaganden om 

vad som kommer att hända. Om vi finner huvudkaraktären i början av en roman fattig är det 

troligt att våra antaganden om denne förstås utifrån tidigare erfarenheter om liknande 

situationer och förmodligen antar vi att denne kommer att genomgå en förändring till en 

bättre lott i livet. Ett vapen som nämns tidigt i en roman brukar också innebära att läsaren 

antar att det senare kommer att användas (112, 123).  

Rules of coherence är den totala uppfattningen läsaren har om romanen när den har läst hela 

verket. En roman behöver hänga ihop på ett eller annat vis och den kan göra det på olika sätt. 

En roman som har väldigt stark coherency följer mönster som inte kräver någon större 

tankeverksamhet och blir oftast utan djup. Samtidigt som en roman som inte har någon 

coherency alls ofta inte ens ser romanhyllorna eftersom den inte går att förstå 

överhuvudtaget. Rabinowitz menar här att mellan dessa två olika extrema fall så får vi en 

roman som läsaren själv behöver tolka. Det är oftast det som inte sägs i en roman, det som 

läsaren själv får fylla i, som bär störst mening. Men detta förutser dock att romanen inte helt 

saknar sammanhang. Det är också genom rules of coherency, när hela romanen är färdigläst, 

som läsaren försöker knyta ihop alla regler med budskap, tema och förståelse för vad 

författaren ville säga. Slutet fungerar ofta som en viktig del för att knyta ihop romanens 

helhet (141, 142, 145-147, 158). 
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Här vill jag passa på att diskutera Rabinowitz och Torell lite mer ingående eftersom jag 

kommer att använda dem båda i min analys och i den avslutande diskussionen.  

Som nämnts ovan visade Torells studie att den ryska skolan lyckades med att producera 

litteraturläsare med högre litterär kompetens än den svenska skolan. Vad han menar med  

litterär kompetens är att läsaren kan koppla ihop läsningen av en litterär text till egna 

erfarenheter och upplevelser men samtidigt förhålla sig till texten och dess konventioner 

(89). Det är denna kompetens som Torell förespråkar och vill utbilda till och det är den som 

motsvaras av den kompetensmodell som jag har beskrivit ovan. Torell delar sin uppfattning 

om litterär kompetens vad gäller litterära konventioner som en viktig del av läsningen med 

litteraturteoretikern Culler, som menar att litterär kompetens definieras först och främst som 

internaliserade litterära konventioner, även om Torell mer betonar att ”den litterära texten är 

ett möte mellan två individualiteter som försöker nå varandra genom att förhålla sig till de 

konventioner och mönster som finns i den litterära texten” (89). 

Även Rabinowitz delar Cullers syn på läsningen i sin teori om the authorial audience och 

bygger den på meningsskapandet i texten utifrån socialt konstruerade konventioner. Han 

menar samtidigt att litterära konventioner inte finns i texten i väntan på att bli upptäckta 

utan istället föregår texten och gör upptäckterna möjliga från första början. På så vis måste 

läsaren skapa det författaren från början menade skulle hittas genom att dela författarens 

sociala sammanhang i texten för att ingå i en texts authorial audience. Det sociala 

sammanhanget i texten är även kopplat till sociala sammanhang utanför texten: 

the social construction of conventions means that any interpretation will 

inevitably be tied to politics (defined as ”the system of power relationships 

among groups”) in two ways: it is partially caused by … the political systems 

around it, and in turn it situates itself with respect to those systems. 

(Rabinowitz, foreword: xv) 

Man kan även säga att som authorial audience delar man textens konventioner inom 

författarens sociala sammanhang som denne existerade i när denne skrev; politiskt historiskt 

och ideologiskt (26, 27).  Detta innebär förstås att individer som redan ingår i samma sociala 

och kulturella sfär som författaren har lättare att uppmärksamma dessa konventioner. 

Rabinowitz regler i sig är till exempel endast applicerbara på västerländsk litteratur. 

Kunskap om dessa konventioner menar Rabinowitz är en stor del av vad Culler kallar för 

litterär kompetens (Rabinowitz 27-29). Denna uppfattning om konventioner delar även 

Torell som nämnts ovan även om han betonar det personliga lite mer än Rabinowitz. Men där 

Torell trycker på performanskompetensen som bland annat innebär att uppmärksamma en 

”främmande personlighet utanför läsarens eget jag [...] i texten” (88), eller med andra ord att 

den fysiske läsaren i läsningen skall möta författaren i texten, så trycker Rabinowitz på att 



10 
 

läsaren ska träda in i the authorial audience och bli en del av det som författaren tänkt sig. 

Olikheterna dem emellan ligger på ett ganska ytligt plan och eftersom båda förespråkar att 

läsaren träder in i läsningen med ambitionen att först läsa med texten, är de att anse som 

förenliga och dessutom fruktbara att sammanföra, vilket jag gör i detta arbete. I analysen av 

The Old Man and the Sea kommer jag därför att använda Rabinowitz teori för att lyfta fram 

vilka konventioner som kan hjälpa läsaren med att tolka romanen och Torells 

kompetensmodell för att visa på hur dessa kan främja litterär kompetens. 

 

1.3 Forskningsbakgrund The Old Man and the Sea 
I detta avsnitt presenterar jag lite av den forskning som gjorts tidigare om romanen The Old 

Man and the Sea som publicerades 1952. Dels för att informera läsaren av mitt arbete om hur 

romanen kan tolkas men även för att visa på vad som kan vara viktigt för eleverna att 

uppmärksamma i romanen. Forskningen centreras runt tre huvudsakliga områden: romanen 

som metafor för livet, romankaraktären Santiago och de religiösa motiven i romanen. Denna 

bakgrund motsvarar dock inte forskarnas fullständiga tolkningar av romanen utan för att 

försöka sammanfatta har jag valt att ta med enstaka tolkningar för att skapa ett 

helhetsintryck av deras olika tolkningar av Hemingways mening med The Old Man and the 

Sea. Jag vill även nämna att samtliga litteraturtolkningar är från 1960-talet då det var de 

enda jag kunde få tag i under den begränsade tid jag disponerade men de är icko desto 

mindre värdefulla för mitt arbete. 

Romanen som metafor för livet ses på lite olika sätt av forskarna. Melvin Backman 

(”Hemingway: The Matador and the Crucified”, 1962) ser på romanen ur detta perspektiv 

genom att livet och döden symboliseras av Santiagos kamp mot dels fisken och dels hajarna. 

Han kopplar romanens tema om liv och död till tidigare romaner av Hemingway såsom 

Death in the Afternoon där matadoren Maera utkämpar en våldsam strid med en tjur. 

Skillnaden säger han i The Old Man and the Sea är att kampen här mer symboliserar liv 

eftersom Santiagos strid är fullt naturlig. Backman menar att den naturliga kampen och 

lidandet binder ihop fisken och Santiago till att symbolisera livet och att kampen mot döden 

först illustreras när Santiago kämpar mot hajarna som utgör ett hot mot det Santiago och 

fisken har åstadkommit. Denna kamp mot döden är i sig hopplös men måste ändå utkämpas 

och Backman menar att man kan se detta som livets uppror mot döden (142-143).  

Carlos Baker (“The Boy and the Lions”, 1968) har en annan intressant tolkning av romanen 

som metafor för livet där han menar att romanen i sig har en bestämd rytm som symboliserar 

livet. Han ser bland annat på drömmen om lejonen och pojken Manolin som en del i denna 

rytm. När Santiago drömmer om lejonen slappnar han och läsaren av och när Santiago 
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kämpar med fisken så spänner han sig liksom läsaren. Baker anser att pojken har en del i 

denna rytm eftersom Santiago innan varje spänningsögonblick nämner pojken för att hitta 

kraft. Relationen dem emellan är den av ett hjärtas slag, avslappnad och spänd, där lejonen 

är det avslappnade tillståndet och pojken innebär spänningen. Denna rytm i romanen är på 

sitt sätt livets rytm, liksom havets vågor, och Baker menar att Hemingway genom rytmen i 

texten illustrerar havet. Havet som i sin tur symboliserar det liv som vi alla seglar på, med 

eller utan vind, i bra eller dåligt väder, med våra prisbelönta fångster och hungriga hajar (30-

33).  

Earl Rovit i boken Ernest Hemingway (1963) ser på romanen som en metafor för livet mer 

utifrån ett perspektiv som handlar om vad människan bör åstadkomma i sitt liv. Han menar 

att romanen framställer Santiago som en hjälte, en kämpe för människan som är utvald att 

på ett sätt visa vägen för andra, där hans handlande inte är i enlighet med honom själv utan 

för mänskligheten. Santiago måste fullborda sitt liv genom att ”Realize his being by doing 

what he was born to do” (86), vilket är själva syftet med att fånga fisken. För att vara en 

sådan kämpe måste han vara prövad av otur och smärta samt färdas dit ingen annan har varit 

för att vara spirituellt redo som människa att möta fisken och föra den tillbaka. Det är genom 

hans offer av sig själv som hans handling får betydelse för människan. Även om han själv 

återvänder i ett eländigt tillstånd så blir bilden av människans mening i livet förstärkt hos 

byborna, och i sin tur hos läsaren, genom skelettet Santiago för tillbaka och vad det 

representerar (88-90). 

Det andra ämnesområdet som dominerar existerande tolkningar av The Old Man and the Sea 

är romankaraktären Santiago. Det är naturligtvis svårt att inte beröra karaktären Santiago 

överhuvudtaget i romanen eftersom han alltid står i fokus. Men många forskare fokuserar på 

enbart Santiago som romankaraktär i sina tolkningar av romanen. Clinton S. Burhans, JR 

(“The Old Man and the Sea: Hemingway’s Tragic Vision of Man”, 1962) baserar sin tolkning 

av romanens budskap på Santiagos starka individualism. Genom fiskens död och att den blir 

uppäten av hajarna så kommer Santiago till insikt om ”the sin into which men inevitably fall 

by going far out beyond their depth” (151).  Burhans konstaterar att Santiago inte känner 

någon stolthet eller känsla av seger efter att han har dödat fisken och att Hemingway här 

illustrerar att människan i sin individualism, stolthet och behov går för långt ifrån sin rätta 

plats i världen och därmed för med sig våld och förstörelse över sig själv och andra (151, 154).  

Leo Gurko som i “The Heroic Impulse in The Old Man and the Sea”  (1968) koncentrerar sig 

på romankaraktären Santiagos hjälteideal menar att Santiago symboliserar vad män är 

kapabla till att göra i en värld där heroiska dåd är möjliga. Kampen med fisken innebär ett 

sådant dåd och Santiago trots ålder och sin utsatta position i byn lyckas ändå att utföra detta 

vilket gör honom till en hjälte.  (64, 66) 
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Arvin R. Wells (“A Ritual of Transfiguration: The Old Man and the Sea”, 1968) tolkar 

romankaraktären Santiago som en person som behöver uppfylla en större roll i livet. Han 

menar att jakten på fisken och dess död innebär Santiagos jakt på upplyftelse från ett 

meningslöst och hopplöst liv. Fisken innehar alla de kvalitéer som Santiago håller högst i 

livet och för att uppnå dem måste han paradoxalt ha ihjäl fisken för att kunna etablera en 

spirituell identitet med den, den identitet som han har suktat över i hela sitt liv. Men när han 

väl har dödat fisken så betyder den identiteten ingenting för honom. Den enda belöning 

Santiago egentligen får är att han efter att ha genomfört sin största prestation någonsin får 

drömma oavbrutet om lejonen som ger sig själva till Santiago ”without the necessity of 

further trial or guilt or suffering” (60-63). 

De religiösa motiven är genomgående för hela romanen och har uppmärksammats av många 

litteraturkritiker. Philip Young menar dock att de inte på något sätt indikerar att Hemingway 

skulle omfamna eller närma sig den kristna tron i romanen. Istället anser han i ”The Old Man 

and the Sea: Vision/Revision” (1968), att Hemingway syftar på en annan sorts metafor, 

vilken är att  

the world not only breaks, it crucifies everyone, and afterwards many are 

scarred in the hands. But now he has gone further, to add that when it comes, 

and they nail you up, the important thing is to be pretty good in there like 

Santiago. (23)  

Denna metafor finns även i Across the River (en annan roman av Hemingway) menar Young 

(23). Joseph Waldemir (“Confiteor Hominem: Ernest Hemingway’s Religion of Man”, 1962) 

menar å sin sida att Hemingway genom de religiösa kopplingarna illustrerar ”the Religion of 

Man” (149) där människan som individ hyllas. Santiago som befinner sig i kris har bara sig 

själv där ute på havet och det är han själv som tar sig ur krisen. Det är en hyllning till vad 

människan i sig själv är kapabel till (146-149). 

Det finns två forskare som jag inte nämnt under dessa tre huvudområden eftersom deras 

tolkningar avviker från de andra. Men jag har använt dem i mitt arbete och därför vill jag kort 

presentera dem här. Den första är Robert P. Weeks som i ”Fakery in The Old Man and the 

Sea” (1968) tittar på romanens eventuella realism och den andra är Bickford Sylvester som i 

”Hemingway’s Extended Vision: The Old Man and the Sea” (1968) framhäver romanens 

sammanhängande metafysiska schema av naturalistisk filosofi. 

Vad som är väsentligt med dessa tolkningar för mitt arbete är inte just forskarnas tolkningar i 

sig utan vad de uppmärksammar i The Old Man and the Sea. Mitt arbete handlar inte om att 

förse eleverna med någon ”korrekt” tolkning utan att ta reda på hur jag kan hjälpa dem med 

att själva tolka romanen. Därför tittar jag här på vad som kan vara viktigt att 

uppmärksamma, som dessa tre huvudområden. Men vi kan även se att forskarna tittar 
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specifikt på vissa detaljer i sina tolkningar. Vad vi kan se är att några av de specifika detaljer 

som uppmärksammas är: Santiagos kamp med fisken och hajarna, faktumet att Santiago är 

en fiskare, Santiagos förhållande till havets invånare som vänner och bröder, pojken 

Manolin, drömmen om lejonen, Santiago som hjälte,  bybornas reaktion när Santiago 

återvänder, Santiagos förtvivlan efter att ha dödat fisken, Santiagos kommentar om att bege 

sig bortom alla människor för att fånga fisken och de religiösa anspelningarna. Dessa detaljer 

kan samtliga vara betydelsefulla för eleverna att upptäcka i deras läsning av romanen. Men 

enligt Rabinowitz får detaljerna först betydelse i tolkningsprocessen genom att läsaren 

förhåller sig till de konventioner läsaren ingår i som authorial audience i romanen och det är 

dessa konventioner som jag kommer att lyfta fram i min analys.  

2.0 Syfte och tillvägagångssätt 
 

Syftet med detta arbete är att i ljuset av läroplanens mål för engelska på gymnasiet: ”att ge 

eleverna förutsättning att utveckla förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att 

tolka innehållet” (Skolverket, 2011) och att undervisningen även ska behandla skönlitteratur 

och annan fiktion, ta reda på vad jag som lärare kan lyfta fram i exempeltexten The Old Man 

and the Sea för att främja elevernas förmåga att tolka innehållet i en text. För att 

åstadkomma detta har jag använt mig utav Rabinowitz rules of notice, signification, 

configuration och coherence, framlagda i hans bok Before Reading (1997) för att med min 

analys av romanen kunna tydliggöra hur romanen kan förstås med hjälp av de konventioner 

som Hemingway såväl som hans läsare har att förhålla sig till för att hjälpa eleverna att hitta 

ett sätt att läsa och analysera litteratur som fungerar på de flesta texter. I analysen kommer 

jag även att presentera andra litteraturvetares tolkningar av romanen i förhållande till de 

konventioner jag uppmärksammar för att ytterligera konkretisera dessa. Själva romanen i sig 

har jag valt utifrån att fråga två lärare på gymnasiet vilka romaner de brukar använda sig av i 

undervisningen och båda använde just The Old Man and the Sea, vilken jag själv även fick 

läsa när jag gick i gymnasiet. Därför ansåg jag den också relevant att använda i detta arbete.  
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3.0 Analysen av The Old Man and the Sea 

med hjälp av Rabinowitz teori 
 

Här följer min analys av The Old Man and the Sea där jag har använt mig av Rabinowitz 

regler för att lyfta fram de olika konventionerna som läsaren kan använda sig av för att tolka 

romanen. Varje avsnitt avslutas med en diskussion där jag bland annat har använt mig av 

Torell och Svensson för att visa på hur användandet av konventionerna i sig kan kopplas till 

att främja litterär kompetens hos eleverna. Konventionerna jag tar upp följer inte 

nödvändigtvis tillvägagångsättet jag framlägger här eftersom de till viss del kompliceras av 

ideologiska, historiska och politiska sammanhang. Till exempel är litteraturtolkningarna jag 

använder från 1960-talet vilket förutsätter den tidens sociala sammanhang och de aktuella 

eleverna kommer att befinna sig i sitt nutida sociala sammanhang. Men de är inte desto 

mindre väsentliga för mitt arbete eftersom jag genom dem kan visa hur konventioner kan 

fungera och lyftas fram i The Old Man and the Sea. 

När ingen annan författare anges är det exempeltexten The Old Man and the Sea (1976) som 

jag refererar till. Vidare utgör Rabinowitz regler i vissa fall egentligen fler subkategorier men 

i denna analys presenterar jag endast de som jag funnit applicerbara i romanen. 

3.1 Rules of notice 
Subkategorier: rules of intratextual disruption, rules of position 

Rules of notice är de detaljer som vi mest lägger märke till när vi läser en text och de kanske 

mest framträdande av dessa detaljer i The Old Man and the Sea är de som ingår i 

konventionen för repetition. Lejonen är ett exempel på detta eftersom de återkommer 

flertalet gånger genom hela romanen, fyra för att vara exakt. Första gången i en dialog med 

Manolin när Santiago berättar om sin resa till Afrika där han såg “lions on the beaches in the 

evening” (16). Andra och tredje gången återfinns de i hans drömmar när han först sover i sitt 

hem innan fisketuren och senare när han sover i båten under jakten (18,19,69). Fjärde 

gången i slutet, när romanen avslutas med meningen “The old man was dreaming about the 

lions.” (109). Repetitionen av drömmen och lejonen uppmärksammas även av forskarna som 

tolkar den på lite olika sätt. Burhans till exempel tycker att drömmen ”further suggests 

solidarity and love and humility as opposed to isolated individualism and pride” (153) och att 

det är dessa värden som Santiago återvänder till i slutet när han drömmer (153-154). Wells 

uppfattning om drömmen är att den innebär en vunnen harmoni hos Santiago där han 

slutligen har realiserat de värden som lejonen och fisken står för i honom själv (63).  
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Vad gäller repetition i romanen så finns det ytterligare några framträdande detaljer att 

uppmärksamma. De mest framträdande är Santiagos upprepade önskan att pojken Manolin 

fanns med honom i båten, hans upprepade tankegångar om baseball och baseballstjärnan 

DiMaggio samt Santiagos tankegångar om samhörighet med fisken som sin bror. Manolin 

förekommer egentligen bara i början och i slutet av romanen men hans betydelse för 

Santiago förstås först när Santiago ensam i båten ständigt önskar att Manolin var med 

honom:  

I wish I had the boy. But you haven’t got the boy, he thought. /…/ I wish the boy 

were here and that I had some salt. /…/ If the boy were here he could wet the 

coils of line […] Yes. If the boy were here. If the boy were here (43, 47, 70, 71).  

Baker uppmärksammar också att dessa fraser om pojken ”play across Santiago’s mind often 

enough to merit special attention” (28).  

Baseballen och framförallt baseballstjärnan DiMaggio återkommer upprepade gånger i 

början och i mitten på romanen men nämns inte igen efter det att Santiago börjar reflektera 

över om det var en synd att döda fisken (90). Detta kan ha att göra med att Santiago som i 

jakten på fisken identifierat sin bragd med DiMaggios prestationer inte längre känner 

stolthet i det han har åstadkommit. Mer om detta under rules of configuration. Burhans, som 

också uppmärksammar repetitionen av DiMaggio, tolkar dock Santiagos idoliserande av 

baseballstjärnan som Hemingways sätt att illustrera vikten av solidaritet för Santiago 

eftersom DiMaggio var känd för att vara en stark lagspelare (153). Repetitionen med 

Santiagos tankegångar av samhörighet med fisken som sin bror är dock så genomgående i 

romanen med hans övriga ödmjukhet och kärlek till havet och alla dess invånare att det 

kanske mer skulle kunna hänföras till konventionen rules of coherence eftersom 

tankegångarna om samhörighet med naturen i övrigt skulle kunna ses utifrån ett mera 

tematiskt perspektiv. Men repetitionen av Santiagos tankegångar om samhörighet med 

fisken är så pass genomgående att läsaren inte bara uppmärksammar Santiagos kärlek till 

naturen och dess invånare utan även inser att just fisken och Santiago delar ett väldigt starkt 

band: ”Fish I love you and respect you very much /.../ I wish I could feed the fish, he is my 

brother” (45, 49). Repetitionen av denna koppling mellan Santiago och fisken är något som 

uppmärksammas i samtliga forskares tolkningar av romanen. Wells, för att nämna en, 

uppmärksammar den som betydande eftersom alla kvalitéer som Santiago ser hos fisken som 

skönhet, ädelhet, mod, lugn och uthållighet är de kvalitéer som Santiago värderar högst. Han 

skriver att för att uppnå dem måste han paradoxalt nog ha ihjäl fisken för att kunna etablera 

en spirituell identitet med den (60). 

Rules of intratextual disruption, vilket innebär detaljer där någonting händer som annars 

verkar onödigt att skriva om i texten eller överhuvudtaget bryter från romanens mönster som 
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gör att man blir uppmärksam, förekommer på ett antal väsentliga ställen i romanen. Den 

mest framträdande detaljen är när Santiago för andra gången blir attackerad av hajarna och 

vid synen av dem utbrister: ”Ay” följt av berättarens kommentar: ”There is no translation for 

this word and perhaps it is just a noise such as a man might make, involuntarily, feeling the nail go 

through his hands and into the wood” (92). Kommentaren är så pass avvikande och underlig att 

dess signifikans inte går att missa. Den skulle kunna ses som en explicit utgångspunkt där 

läsaren får chansen att inse hur Hemingway på övriga ställen i romanen implicit kopplar ihop 

Santiago med Jesus och korsfästelsen. Vad jag menar är att ingen av de andra 

anspelningarna till korsfästelsen fungerar under konventionen rules of intratextual 

disruption och ger därför inte läsaren samma chans att reagera och inse något specifikt 

signifikant med just korsfästelsen. De övriga anspelningarna på korsfästelsen förekommer på 

flera ställen i romanen men ett exempel är när Santiago kommer hem och tar sig upp för 

backen till sin hydda med masten över axeln och till slut lägger sig ner med ”his arms out 

straight and the palms of his hands up.” (105). Rovit uppmärksammar också ”Ay”-

kommentaren som den mest talande referensen till korsfästelsen och anser att det kristna 

mönstret i romanen fungerar som en analogi för människans kamp för en hedersam 

överlevnad i ett icke-mänskligt universum (90-91). Själv anser jag att kopplingen till 

korsfästelsen mer hör ihop med Santiagos synd mot sin broder fisken och hans synd som 

består i att som Santiago uttrycker det mot slutet av romanen ha ”went out too far” (104).  

Santiagos reflekterande över att ha gått för långt i sin jakt återkopplas till en annan detalj 

som bör uppmärksammas i enlighet med rules of intratextual disruption som bryter mot 

textens mönster. I början av romanen tänker Santiago: “My choice was to go there and find 

him beyond all people. Beyond all people in the world.” (41). Det avvikande i detta fall är 

Santiagos eftertryck på att han inte bara måste hitta fisken bortom alla människor utan han 

måste göra någonting som ingen annan skulle lyckas med i hela världen. Santiagos ord i 

citatet ovan sätter hans jakt i ett helt annat perspektiv där det inte längre blir fråga om att 

bara åka ut och prova sin fiskelycka, som läsaren tidigare uppfattat, utan att prestera 

någonting som egentligen ligger bortom den mänskliga förmågan. Burhans menar här att 

Hemingway illustrerar att människan i sin individualism, stolthet och behov går för långt 

ifrån sin rätta plats i världen och som följd orsakar förödelse både över sig själv och andra 

(152). Avslutningsvis som en sista väsentlig detalj för rules of intratextual disruption vill jag 

nämna Santiagos inre monolog när han reflekterar över att behöva döda fisken:  

I do not understand these things, he thought. But it is good that we do not have 

to try to kill the sun or the moon or the stars. It is enough to live on the sea and 

kill our true brothers” (64). 

Det udda i monologen med att Santiago drar in kosmiska jämförelser uppmärksammas av 

läsaren som någonting Hemingway vill att denne ska förstå om Santiagos karaktär. Wells 



17 
 

menar att Hemingway här illustrerar att Santiago är medveten om det paradoxala i sin 

situation. Han tänker ibland att han inte skulle ha blivit en fiskare men detta faktum är 

egentligen oväsentligt eftersom han var född till att bli en fiskare. Han måste döda fisken 

genom en nödvändighet som går djupare än enbart hunger oavsett hur han känner över det 

(60).  

Subkategorin rules of position handlar om att viktiga detaljer förekommer i priviligierade 

positioner i texten, såsom: titeln, början och slut, beskrivande subtitlar, kapitelstart och 

kapitelslut. The Old Man and the Sea har några bestämda detaljer att uppmärksamma under 

specifika positioner men eftersom det till exempel inte finns några kapitel i romanen som 

annars kunde utgjort flertalet positioner så förekommer konventionen endast i början och 

slutet.  Slutet är en typisk sådan position i romanen där sista meningen lyder: “The old man 

was dreaming about the lions.” (109), vilket är en detalj som har specifik betydelse. Santiago 

som återvänder moraliskt bruten och utmattad från sin jakt verkar ändå att befinna sig i ett 

harmoniskt tillstånd när vi lämnar honom i romanen tack vare drömmen om lejonen. 

Läsaren uppfattar här drömmen som ett harmoniskt tillstånd eftersom Hemingway tidigare i 

romanen skildrat den så:  

He no longer dreamed of storms, nor of women, nor of great occurrences, nor of 

great fish, nor fights, nor contests of strength, nor of his wife. He only dreamed 

of places now and of the lions on the beach. They played like young cats in the 

dusk and he loved them as he loved the boy (18-19).  

Vad vi kan se här är att denna konvention även går ihop med repetitionen av detaljer i 

romanen som jag nämnt ovan angående lejonen och drömmen. Utan de övriga kopplingarna 

till lejonen och drömmen skulle slutet sakna signifikans vad gäller denna detalj. 

Vad som lyfts fram här inom rules of notice är: repetition av detaljer genom lejonen och 

drömmen, Santiagos konstanta åberopande av pojken Manolin, baseballstjärnan DiMaggio 

och baseball samt Santiagos tankegångar av samhörighet med fisken; konventionen rules of 

position med lejonen och drömmen  i slutet av romanen; konventionen rules of intratextual 

disruption med ”Ay” –kommentaren,  ”Beyond all people in the world” –reflektionen och den 

kosmiska jämförelsen. Dessa är alla detaljer som får betydelse inom rules of notice när vi 

läser The Old Man and the Sea. Ta till exempel detaljen där Santiago säger att han måste 

bege sig ut bortom alla människor i världen. I hela den samlade forskningen jag har gått 

igenom finns det inte en forskare som inte kommenterar denna detalj som en kritisk punkt 

för deras egen tolkning. Därför är det viktigt att en sådan detalj inom konventionen rules of 

intratextual disruption inte heller bör missas av eleverna utan lyfts fram i undervisningen för 

att främja deras sätt att tolka . På så sätt styrs inte heller tolkningen i fråga om rätt eller fel 

som Wolf menar bidrar till omotiverade elever (122). Istället blir elevens tolkning viktig 
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eftersom denne själv tolkar fram betydelsen men läraren är med och hjälper 

tolkningsprocessen genom att lyfta fram de konventioner som ingår inom rules of notice som 

författaren vill att läsaren som authorial audience ska uppmärksamma. 

Man kan även se att konventionerna inom rules of notice kommer att fungera på samma sätt 

oavsett roman eftersom de är ganska statiska och alltid kan motiveras i texten. Så genom att 

ha kännedom om olika konventioner och hur de yttrar sig i romanen kan läraren ge eleverna 

förutsättningar  att uppmärksamma just konventionerna inom rules of notice och därmed 

vidare förståelse för hur detaljer som repetition, avvikelser, positioner etcetera får betydelse 

när man tolkar en text.  

Exempelvis kan läraren visa på hur ett exempel som upprepandet av lejonen och drömmen 

fungerar som en konvention i romanen och vidare be eleverna leta reda på flera upprepande 

detaljer i romanen för att sedan tolka deras betydelse. På så sätt synliggör man hur rules of 

notice fungerar i en roman genom att uppmärksamma dem på det här sättet och samtidigt så 

ger man eleverna tolkningsstrategier för hur man kan arbeta med en text. Eleven själv får 

tolka men samtidigt arbeta med texten utifrån dess konventioner och på så vis göra den 

kompetenta läsning av texten som Torell förespråkar att ”den litterära texten är ett möte 

mellan två individualiteter som försöker nå varandra genom att förhålla sig till de 

konventioner och mönster som finns i den litterära texten” (89). Märk specifikt ordet 

förhålla i citatet som förutsätter att meningskapandet sker i den individuella läsarens 

personliga förhållningssätt till textkonventionerna. 

3.2 Rules of signification 
Subkategorier: rules of morality, rules of source, rules of realism, rules of causation 

 

Rules of signification innebär de detaljer som författaren ger läsaren som ledtrådar för hur vi 

ska förstå romanen. I The Old Man and the Sea innebär dessa att läsaren uppmärksammar 

karaktären Santiago framförallt. Det första som överhuvudtaget etableras i romanen är hur vi 

ska förstå Santiago där läsaren redan på första sidan bildar sig en uppfattning om honom 

som individ i enlighet med rules of morality som innebär hur författaren vill att läsaren ska 

bilda sig en bestämd moralisk uppfattning om någon eller någonting: 

 The blotches ran well down the sides of his face and his hands had the deep-

creased scars from handling heavy fish on the cords. But none of these scars 

were fresh. They were as old as erosions in a fishless desert. Everything was old 

except his eyes and they were the same colour as the sea and were cheerful and 

undefeated (5). 



19 
 

Läsaren bildar sig även en uppfattning om Santiago genom att Hemingway karaktäriserar 

Santiago som en person som är ganska utsatt. Han är otursförföljd, har ingenting av 

materiellt värde, han är ensam och blir utskrattad. Men i allt elände och lidande så slutar han 

aldrig att tro på sig själv och även om havet inte ger honom någonting är han inte bitter utan 

visar istället endast ödmjukhet och kärlek. Denna uppfattning om Santiago är väsentlig 

eftersom den bibehålls hela vägen i romanen fram tills dess att Santiago börjar förlora fisken 

till hajarna. Lägg speciellt märke till beskrivningen av Santiagos ögon i citatet ovanför. Även 

om ingen annan beskrivning av ögonen görs fortsättningsvis i romanen så är det svårt att tro 

att de fortfarande är ”cheerful and undefeated” när Santiago återvänder. Rovit 

uppmärksammar också hur Santiago beskrivs i början av romanen och hävdar att den bild 

som målas upp av Santiago där får betydelse för hans position som utvald kämpe för 

mänskligheten. Genom att Santiago befunnit sig i sin utsatta situation så pass länge innan 

han beger sig ut blir han också på ett sätt värdig att färdas ”Beyond all people in the world” 

(88).  

Vad gäller rules of source som innebär vilket perspektiv som texten uttrycks i mellan 

författare, berättare och karaktär så rör sig romanen i huvudsak mellan en 

tredjepersonsberättare ofta från Santiagos perspektiv och Santiagos inre och yttre 

monologer. Detta medför att läsaren upplever allt som Santiago upplever romanen igenom 

och därmed sätter sig in i hans situation. Denna konvention förstärker på ett sätt det 

individualistiska motivet i romanen eftersom Santiago som individ, med hans agerande, 

tankar och känslor alltid står i fokus. Burhans menar till exempel att det är Santiagos 

individualism som egentligen utgör den synd som Santiago begår i romanen och att han 

måste begå den synden för att förstå sig själv och sin plats i världen (154).  

När det gäller rules of realism som innebär hur läsaren upplever texten som realistisk eller 

fiktiv beroende på hur författaren väljer att berätta handlingen så påverkas läsarens 

verklighetsuppfattning egentligen bara av Santiago själv. Realismens yttre ramar i romanen 

förblir ständigt verkliga medan Santiagos sinnesvärld ibland gränsar mot det fiktionella. Vad 

jag menar är att själva handlingen och den värld som beskrivs i romanen är realistisk men 

Santiago själv berättar ibland saker som är svåra att ta för sanning eftersom romanens värld 

är just realistisk. Ta till exempel situationen när han minns att han krokat en honsvärdfisk 

och hennes make följde efter båten långt efter att honan hade klubbats (40-41). Här får 

konventionen rules of realism oss att i stort sett ifrågasätta om Santiago kanske inte är helt 

frisk eftersom hans minnen verkar aningen fabricerade.  Weeks menar att detta scenario inte 

fungerar inom det realistiska eftersom det dels inte går att åtskilja kön hos denna typ av fisk 

samt att den sentimentala situationen mellan två fiskar aldrig skulle hända i verkligheten. 

Det orealistiska i detta skriver Weeks är någonting ovanligt för Hemingway som författare 



20 
 

eftersom han anses vara realist (36-37). Konventionen rules of realism kan därför ha 

betydelse både för hur vi uppfattar Santiagos sinnestillstånd och i Weeks fall ha betydelse i 

förhållande till Hemingway själv. Varför väljer han att bryta sin realistiska norm med sin 

sista roman? Och varför är det då bara Santiagos sinnesvärld som utgör det fiktionella? 

Det som jag uppmärksammat angående rules of causation som innebär läsarens förståelse av 

orsak och verkan i romanen är när Hemingway implicit visar på att resan tog livet av 

Santiago: ”In the night I spat something strange and felt something in my chest was broken 

/…/ As the boy went out the door and down the worn coral rock road he was crying again.” 

(108-109). Anledningen till att dessa detaljer faller under denna konvention är att berättaren 

i romanen aldrig säger att Santiago är döende, utan läsaren får själv lista ut detta genom att 

knyta ihop antydningar som dessa. Läsaren använder sig med andra ord av rules of causation 

och får alltså själv fundera ut detta i enlighet med sin egen förståelse för orsak och verkan. 

Alltså: vad händer när någonting är sönder i bröstet och personen i fråga spottar blod? Vad 

har pojken för anledning att gråta?  Sylvester uppmärksammar också att Hemingway implicit 

framställer Santiago som döende genom dessa två detaljer. Han skriver samtidigt att det 

enda skälet till att Santiagos död inte finns med i romanen är för att hans hjärta, precis som 

jättesköldpaddan som han älskar, kommer att fortsätta slå ”for hours after he has been cut up 

and butchered.” (29) (91-92). 

Vad jag lyft fram här är hur läsaren som authorial audience uppfattar romanen i enlighet 

med rules of signification. Genom rules of morality har jag lyft fram hur Santiago framställs 

som karaktär och hur läsaren upplever att han förändras; rules of source hur läsaren tolkar 

berättarperspektiven där berättaren som fokuserar på Santiago och Santiagos inre och yttre 

monologer får betydelse för hur individualismen som motiv förstärks i romanen; rules of 

realism hur Santiagos sinnesvärld ibland verkar fabricerad i en annars realistisk miljö och 

hur det realistiska i romanen kan ha betydelse i förhållande till Hemingway själv. Dessa 

regler pekar nästan samstämmigt mot karaktären Santiago, vilket inte är förvånande 

eftersom han alltid står i fokus. Därför blir också läsarens förståelse för karaktären Santiago 

relativt vital i själva tolkningsprocessen. På så vis när man lyfter fram konventionerna för 

rules of morality är det i enlighet med hur Hemingway vill att läsaren ska uppfatta Santiago. 

En fråga som eleverna således bör ställa till texten är: varför vill författaren att jag uppfattar 

Santiago på det här sättet? Detta förhållningssätt till personskildringen i romanen är något 

som ingår i performanskompetensen och kan på så sätt hjälpa eleven att göra en mer 

kompetent läsning av romanen och därmed utveckla sin litterära kompetens. En kompetent 

läsning innebär i det här fallet att eleven förhåller sig till konventionen men också tolkar 

Santiago utifrån sin egen personliga uppfattning om honom (Torell 89).  
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Samma sak gäller för rules of source och realism i romanen men då handlar det om den del 

av performanskompetensen som har att göra med berättarteknik. Därför kan det också vara 

viktigt att ordentligt gå igenom vad berättarteknik innebär för eleverna. Speciellt begrepp för 

olika former av berättarperspektiv kan vara ett viktigt redskap att ha med sig när man ska 

analysera en text och dessa begrepp hjälper även tankeverksamheten med att särskilja de 

olika perspektiven. Vad som kan tilläggas är att rules of realism som nämnts ovan kan 

användas på lite olika sätt. Dels kan det innebära att i förhållande till en annars realistisk 

roman (om man uppfattar den som sådan) så kan saker som inte stämmer i enlighet med det 

realistiska få betydelse för vad som upplevs som sant eller inte. Men konventionen kan även 

vara intertextuellt betydande som i det fall Weeks påpekar om att det är ovanligt för 

Hemingway att göra orealistiska skildringar eftersom han egentligen är realist. Ett sätt för 

eleven att ge sig in på en mer kompetent läsning i båda fallen kan vara att förhålla sig till 

konventionen rules of realism genom att ställa frågan: Vill Hemingway att jag läser romanen 

med realistiska eller fiktiva glasögon? Och med kännedom om att Hemingway brukar 

klassificeras som realist, som Weeks påpekar, och det faktum att detta är den sista roman 

som han skrev kan eleven även ge sig in på en mer intertextuell tolkning och fråga sig om det 

får betydelse för läsningen av romanen. 

I enlighet med rules of causation har jag lyft fram hur Hemingway antyder att Santiago är 

döende när vi lämnar honom i romanen. Denna konvention skiljer sig lite från morality, 

source och realism i och med att den mer behandlar hur läsaren upplever händelseförloppet i 

romanen istället för hur läsaren upplever Santiago. I det fall som jag nämnt ovan behöver 

eleven direkt tolka innebörden av de två olika meningarna som infaller på olika ställen i 

romanen i enlighet med sin egen förståelse av konventionen för orsak och verkan. Detta är ett 

konkret exempel på hur eleven kan lära sig att skilja mellan som Svensson uttrycker det: ”vad 

som finns i texten och vad eleven själv bidrar med under tolkningsakten” (40). I detta fall får 

eleven, med hjälp av rules of causation, räkna ut betydelsen av dessa två textrader. Ett 

exempel i undervisningen kan därför vara att presentera dessa meningar för eleven och ställa 

frågan om denne tror att de hör ihop och om så är fallet vad kan de ha för betydelse för 

romanen i sig? 

3.3 Rules of configuration 
Subkategorier: rules of undermining, rules of balance 

 

Burhans skriver att hajarna som uppenbarar sig i slutet i The Old Man and the Sea nästan 

förväntas komma av läsaren som ett straff för att Santiago beger sig ut för långt för att fånga 

fisken (152). Detta är ett tydligt exempel på hur läsaren i enlighet med konventionen rules of 

configuration som baseras på läsarens antaganden om vad som kommer att hända under 
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läsningens gång, får en förväntan på att Santiago kommer att straffas. Mer precist handlar 

just detta om subkategorin rules of undermining som innebär läsarens förståelse av att 

någonting kommer att hända utifrån sina egna kunskaper om de premisser som författaren 

sätter. På samma sätt kan läsaren förstå att Santiagos karaktärisering i romanen sätter 

honom i en relativt hjälteliknande position. Detta skapar i sin tur förväntningar hos läsaren 

som exempelvis att Santiago förmodligen kommer att lyckas med att fånga fisken eftersom 

det vore konstigt om en hjälte inte lyckas med sitt uppdrag. Philip Young uppmärksammar 

också Santiagos position som hjälte i romanen och skriver att det hjälteideal som Santiago 

personifierar finns representerat i många andra av Hemingways böcker (19). Detta tyder på 

att konventionerna för rules of configuration också kan förstås genom ett intertextuellt 

perspektiv utifrån Hemingways egen romansfär.  

Det som får betydelse för läsningen är dock att även om Santiago lyckas med att fånga fisken 

så känner han ingen glädje över sin bedrift. Detta ter sig underligt eftersom Hemingway 

skildrar Santiago som en fiskare i stort behov av att lyckas fånga fisken, inte bara av 

ekonomiska skäl eller för att själv få föda utan även för att bevisa att han fortfarande är en 

duglig fiskare. Han reflekterar till och med över om det verkligen var rätt att döda fisken 

redan innan den andra hajattacken:  

You did not kill the fish only to keep alive and to sell for food, he thought. You 

killed him for pride and because you are a fisherman. You loved him when he 

was alive and you loved him after. If you love him, it is not a sin to kill him. Or is 

it more? (90-91) 

Här kommer rules of balance in eftersom läsaren har svårt att förstå varför Santiago reagerar 

på det sätt han gör i enlighet med de premisser som Hemingway har satt i början av 

romanen. Santiago går från att starkt vilja fånga fisken (för att dels kunna likna sig med den 

store DiMaggio och dels bevisa för de andra i byn att han fortfarande är en god fiskare) till att 

se sitt handlande som någonting av det värsta som kunde hända honom efter att hajarna ätit 

upp fisken: ”’I wish it were a dream and that I had never hooked him. I’m sorry about it, fish. 

It makes everything wrong’” (94). Burhans, som nämnts ovan, anser att Santiagos berövade 

känsla av stolthet och seger beror på att ”the old man learns the sin into which men inevitably 

fall by going far out beyond their depth, beyond their true place in life” (151). Samtidigt tar 

slutet en ganska oklar vändning i läsningen eftersom läsaren måste försöka förstå vad det är 

som Santiagos handling egentligen har bidragit med. Hans gärning väcker beundran och 

uppståndelse hos folket i byn när de får syn på skelettet av fisken men han själv återvänder 

bedrövad och döende. Samtidigt lämnar vi ändå romanen med Santiago i någon sorts 

harmoni i drömmen om lejonen vilket beskrivits ovan. Rules of balance poängterar i båda 

fallen att läsaren reagerar på att handlingen tar en vändning som läsaren inte är beredd på i 
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enlighet med vad som sagts innan. Därför uppmärksammas dessa ställen som någonting 

läsaren själv får tolka betydelsen av.   

Om vi tittar på Santiagos hjälteideal i enlighet med rules of undermining som jag lyft fram 

ovan så baseras detta naturligtvis på hur eleven själv upplever en hjälte. Därför kan man inte 

säga att Santiago definitivt representerar en form av hjälte, men däremot reflektera över hur 

han framställs i förhållande till vad eleven upplever som en hjälte. Det som dock får betydelse 

för tolkningen av denna roman är det att om han är en hjälte, är han framgångsrik eller 

misslyckad? Denna konvention får även en vidare betydelse i den bemärkelsen att 

hjälteidealet är någonting som är ganska genomgående för Hemingway som författare. 

Därför kan kännedom om Hemingway vara väsentlig för förståelsen av denna konvention 

både ur ett intertextuellt perspektiv och ur ett biografiskt perspektiv för att hjälpa eleven att 

förstå hur denna roman kan tolkas.  

Skillnaden mellan rules of balance och rules of undermining är att de förra begränsas till 

romanens eget universum och hur läsaren reagerar på det som händer. Reaktionen sker 

precis som rules of undermining i det subjektiva, alltså beroende på hur eleven själv upplever 

handlingen under läsningens gång. Denna tolkning görs i förhållande till det Torell kallar för 

literary transfer-kompetens, men i exemplen ovan där jag lyft fram Santiagos ånger över att 

ha dödat fisken och oklarheten i vad hans bedrift egentligen lett till, krävs också en reflektion 

om varför Hemingway kan tänkas vilja skapa denna reaktion hos läsaren. Därmed krävs både 

literary transfer-kompetens och performanskompetens för att eleven ska kunna förhålla sig 

till denna konvention men värt att tillägga är att tolkningsprocessen initieras i det subjektiva, 

av elevens reaktion på romanens oväntade vändning och slutets oklarhet under läsningens 

gång. Man skulle kunna säga att dessa exempel inom rules of balance är bland de mer 

centrala pusselbitarna i tolkningsprocessen eftersom de utgör en utgångspunkt som kräver 

att eleven måste tolka vad det är som egentligen har hänt med hjälp av de övriga 

konventionerna.  

Ett sätt att närma sig detta i undervisning skulle exempelvis kunna vara att läraren frågar 

eleven hur denne upplevde situationerna under läsningens gång och varför denne tror att 

Hemingway ville framkalla just den reaktionen. Men detta förutsätter förstås att läraren har 

kunskap om var i texten dessa reaktioner skulle kunna skapas. Vidare skulle man även i 

undervisningen kunna koppla ihop konventionerna rules of balance och rules of 

undermining genom att ställa frågan om själva hjältetemat i sig har något att göra med varför 

läsaren reagerar på att Santiago känner sig misslyckad. Och om det har det vad kan det då 

bero på? Ett svar på frågan kan exempelvis innebära att Santiago känner sig misslyckad 

eftersom han inte kan uppfylla sin egen uppfattning om de förväntningar som ställs på en 

hjälte. Förväntningar som mycket väl skulle kunna kopplas till maskulinitet. 
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3.4 Rules of coherence 
Subkategorier: rules of surplus, rules of naming, bundling and thematizing 

Eftersom romanen hela tiden följer Santiago är det sällan läsaren stöter på något som skall 

tolkas i enlighet med konventioner i form av rules of surplus, det vill säga något som avviker 

från sammanhanget. Det finns dock två ställen i romanen när Santiago erinrar sig tidigare 

händelser, vilka kan föras hit. Den första händelsen är när Santiago minns sin tidigare 

fisketur när han och Manolin drog upp och dödade honsvärdfisken som följdes av sin make. 

Efter redogörelsen anmärker Santiago att det var ”the saddest thing I ever saw with them” 

(41). Den andra händelsen är när han för att ge sig själv mer självförtroende erinrar sig om 

armbrytartävling i Casablanca då han vann mot ”the great negro from Cienfuegos who was 

the strongest man on the docks.” (58). Santiago som efter den tjugofyra timmar långa 

tävlingen kallades för ”The Champion” (59) fortsatte att tävla men fick sluta eftersom det inte 

var bra för hans högra hand till fisket. Han berättar även att han försökt tävla med den 

vänstra men fick ge upp det försöket eftersom hans vänstra hand alltid varit en förrädare som 

han inte kunnat lita på (60). Denna avstickare i handlingen förser läsaren med information 

om Santiagos förhållande till fisket samt hans något udda förhållningssätt till sin vänstra 

hand. Leo Gurko som i “The Heroic Impulse in The Old Man and the Sea”  (1968) 

koncentrerar sig på karaktären Santiagos hjälteideal menar dock att detta scenario är ett sätt 

att förstärka Santiagos position som hjältegestalt i romanen (67). 

The Old Man and the Sea infaller på alla sätt och vis under den kategori av skönlitteratur 

som inte sammanhangsmässigt förklarar vad som sker hela tiden utan lämnar luckor i texten 

som läsaren själv måste tolka betydelsen av. Jag tror att den breda forskningsbakgrund som 

finns om romanen talar för sig själv på den punkten. Men vad är det i romanen som inte sägs 

som läsaren själv måste fylla i för att kunna knyta ihop den till ett betydande sammanhang? 

Det är här som rules of naming, bundling and thematizing kommer in eftersom det handlar 

om de övergripande drag som hjälper läsaren att förstå romanens helhet. Jag har exempelvis 

nämnt de tre huvudområden som forskningen i stort sett behandlar med: romanen som 

metafor för livet, romankaraktären Santiago och de religiösa motiven. Men Rabinowitz 

menar själv att ”coherence” är svårdefinierat eftersom det sker längs så många litterära axlar. 

Men slutet är en viktig del i denna konvention eftersom författaren oftast sammanfattar de 

viktigaste pusselbitarna där (142, 160). Jag har nämnt slutet under rules of configuration där 

läsaren uppmärksammar under läsningens gång att det inte är helt klart vad Santiagos 

bedrift egentligen innebär. Alltså finns det luckor i romanens sammanhang som läsaren 

behöver tolka eftersom det i texten inte explicit framgår hur vi ska förstå slutet. Rules of 

coherence svarar då mer på frågan om varför slutet blir oklart under läsningens gång. 

Läsaren måste här tolka fram betydelsen av reaktionen hos folket i byn, Santiagos bedrövelse 
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och slutgiltiga tillstånd i förhållande till romanens helhet. Hur läsaren förstår romanens 

helhet är därför beroende av hur denna uppfattar de övriga konventionella elementen. 

Därmed blir det svårt att till exempel lyfta fram ett specifikt tema som fungerar under rules 

of naming, bundling and thematizing. Men eftersom jag nämnt Burhans tolkningar av texten 

upprepade gånger här kan man se att hans förståelse för romanens helhet baseras på det 

individualistiska temat i romanen. Han tolkar romanens budskap om Santiagos bedrift som 

någonting som för människan är beundransvärt och inspirerande. Men för Santiago som 

individ får bedriften mindre betydelse eftersom han gick bortom alla människor och 

slutgiltigt inser att det är tillsammans med andra som hans liv egentligen får betydelse, inte 

genom en beundransvärd bedrift (76-78).   

De konventioner jag har lyft fram inom rules of surplus med svärdfiskparet och 

armbrytartävlingen kanske inte är de mest betydande för själva tolkningsprocessen i sig. 

Faktum är att det är väldigt få forskare som lyfter fram dessa två scenarion i romanen 

överhuvudtaget. Men de som gör det (till exempel Gurko) tar upp dessa för att befästa 

tolkningar som uppmärksammats på andra håll i romanen vilket betyder att man kan tolka 

dessa scenarion utifrån rules of coherence. Detta innebär mer ett användande av 

performanskompetensen än literary transfer eftersom eleven måste jämföra konventionerna 

gentemot romanens övriga struktur.  Samma sak gäller för rules of naming, bundling and 

thematizing när läsaren väl ger sig i kast med att tolka ett mera övergripande budskap. Men 

här måste eleven självfallet även tolka utifrån sin subjektiva förståelse för hur denne upplevt 

romanen. 
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4.0 Avslutande diskussion 
 

I detta arbete har jag använt Rabinowitz teori som en mall för hur man kan dela upp en 

roman i olika delar utifrån specifika konventioner för att lättare kunna tolka den. Detta är 

naturligtvis någonting man kan göra med andra texter också för att ge eleverna 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att tolka en text.  Mitt arbete kan därför ses som ett 

tillvägagångssätt både som läsmetod och som ett sätt att ingå i det Rabinowitz kallar för the 

authorial audience. Man ska dock komma ihåg att the authorial audience förutsätter en 

västerländsk kontext, vilket betyder att mitt arbete i förhållande till att läsa som authorial 

audience endast är applicerbart på västerländsk litteratur. Vidare kan man ifrågasätta om 

alla elever har förutsättningar att ingå i the authorial audience eftersom detta kan tyckas 

innebära att läsa från en priviligierad position för att ens kunna uppfatta konventioner i 

texten. Vissa elever kanske inte har tillgodogjort sig speciellt mycket litteratur under sin 

uppväxt eller kanske överhuvudtaget inte är vana med västerländsk litteratur. På så vis är 

inte det tillvägagångssätt jag skriver om i detta arbete universiellt som sådant men det 

fungerar väl för den kontext som existerar på gymnasiet.  

Konventionerna i sig kan även ses på olika sätt. Jag har i mitt arbete kunnat uppmärksamma 

att förståelsen av vissa konventioner är mer subjektivt betingade än andra. Rabinowitz poäng 

är att om vi läser enligt regler och konventioner kan vi först ingå i the authorial audience för 

att sedan ta till våra individuella förutsättningar för att skapa personliga tolkningar. Men vad 

jag har observerat är att vissa av dessa konventioner är mindre statiska än andra och mer 

beroende av hur läsaren själv uppfattar konventionen vilket i sin tur innebär något som 

läraren behöver vara medveten om, om denna ska lyfta fram konventioner i undervisningen. 

Vad jag sett i mitt arbete är att om vi tittar på rules of notice med konventioner som innebär 

repetition, avvikande detaljer och betydelsen av olika positioner i romanen så är dessa ganska 

statiska och kommer fungera på samma sätt oavsett roman. Ta till exempel en avvikande 

detalj som ”Ay” –kommentaren så förstås den utifrån The Old Man and the Sea’s övriga 

struktur eftersom den är just avvikande från denna. En avvikande detalj i en annan roman 

kommer att förstås på ett liknande sätt i jämförelse med den romanens övriga struktur även 

om utfallet inte kommer att bli detsamma. Samma sak gäller för konventionerna under rules 

of signification med realism, morality, source och causation (även rules of surplus under 

rules of coherence) där exempelvis konventioner baserade på hur författaren vill att läsaren 

ska uppleva en specifik karaktär kommer att fungera på samma sätt i andra romaner också. 

Det jag menar med att dessa typer av konventioner fungerar på samma sätt är att de 

förutsätter ett ganska bestämt tillvägagångssätt i tolkningsprocessen där motiveringen av 

varför en specifik detalj ingår under en specifik konvention kan göras direkt i texten.  
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Däremot när vi tittar på rules of configuration och rules of naming, bundling and 

thematizing under rules of coherence så börjar förståelsen för själva konventionerna i sig bli 

allt mer subjektiv.  Rules of configuration baseras på hur och vad läsaren själv reagerar på i 

romanen under läsningens gång. Därför blir det svårt att avgöra exakt vad den enskilde 

läsaren kommer att reagera på. Jag har exempelvis lyft fram under rules of balance hur 

läsaren reagerar på Santiagos ångest över att  ha dödat fisken och oklarheten i vad hans 

bedrift egentligen bidragit med i slutet av romanen, men dessa exempel är mycket mer 

godtyckliga än övriga konventioner. Därför tror jag inte att det är lika självklart att dessa 

konventioner kommer att fungera på samma konventionella och formulaiska sätt i andra 

romaner. Samma sak gäller för rules of naming, bundling and thematizing där det är 

läsarens egen förståelse för hela romanen i förhållande till övriga konventioner som får 

betydelse.  

Om man ska jobba på det här sättet med att lyfta fram konventioner i undervisningen så 

kommer rules of notice och signification (med rules of surplus) att vara mer självklart 

genomgående för alla typer av böcker. Däremot ska man inte utelämna betydelsen av 

configuration och coherence. Jag har till exempel visat att de konventioner jag lyft fram 

under rules of balance i The Old Man and the Sea är helt klart avgörande för tolkningen. 

Men det är inte säkert att uppmärksammandet av dessa konventioner kan göras på ett 

liknande sätt i andra romaner.  

I det här arbetet har jag lyft fram de konventioner som jag genom Rabinowitz teori belyst 

som de mest väsentliga, utifrån mig själv och uttolkare av romanen från 60-talet, för att 

kunna tolka The Old Man and the Sea. Under dessa konventioner har jag mer specifikt lyft 

fram detaljer ur romanen för att på så vis visa de olika konventionernas betydelse. Syftet har 

inte varit att ge en ”korrekt” tolkning av The Old Man and the Sea utan att ta reda på vad jag 

som lärare kan lyfta fram i romanen för att främja elevernas förmåga att tolka innehållet i en 

text. Därför har jag också valt att lyfta fram dessa olika former av konventioner i enlighet 

med Torells teori att litterär kompetens bygger på förståelsen för en text i mötet mellan 

läsare och författare genom att förhålla sig till de konventioner och mönster som finns i 

texten. På så vis handlar mitt arbete mer om hur man som lärare kan vägleda eleverna genom 

uppmärksammandet av konventioner i deras egen tolkningsprocess, så att tolkningen blir 

deras egen men sättet de uppmärksammar romanen på blir mer litterärt kompetent.   

Jag har även visat hur uppmärksammandet av konventioner kan bidra med en mera 

kompetent läsning för eleverna genom att de lär sig hur de kan ingå i det Rabinowitz kallar 

the authorial audience. Om de lär sig att sätta sig in i konceptet att författaren från början 

skriver en roman utifrån socialt konstruerade konventioner så kan de också tillägna sig 

kunskap om vilka strategier man kan använda sig av när man tolkar en text. På så vis blir 
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deras läsning inte enbart godtycklig utan mer införstådd med hur just författaren ämnat 

romanen. Läsaren av mitt arbete kan därmed se på de konventioner som jag lyft fram i The 

Old Man and the Sea med hjälp av Rabinowitz teori som ett tillvägagångssätt att förstå och 

tolka romanen. Genom att förhålla sig till dessa konventioner i tolkningen- blir 

tillvägagångssättet också ett sätt att använda hela spektrumet i Torells modell för litterär 

kompetens och således ett sätt som kan utveckla elevens litterära kompetens. En annan fråga 

blir hur detta recept metodiskt  kan appliceras i undervisningen som en hel kaka, vilket jag 

endast kort har presenterat i detta arbete men som självklart skulle kunna vara ett ämne för 

fortsatt forskning. 
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