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Abstrakt
Berättelser finns överallt, de kommer från världen runtomkring oss och någonstans 

lever de kvar, bildar lager i vårt medvetana eller omedvetna. Med hjälp av berättandet 

orienterar  vi  oss  i  världen,  det  skapar  mening  av  erfarenheter,  konstruerar  och 

kommunicerar  uppfattningar  om  världen,  oss  själva  och  andra.  Berättandet  är  en 

således också en maktfaktor, i hur det positionerar och gör gränsdragningar. 

Undersökningen ställer frågan om hur lärande sker genom berättandet om tre platser i 

Israel, och syftar till att ge fördjupad förståelse för berättandet som tillblivelseprocess. 

Den  rör  sig  inom området  visuell  kultur  och  behandlar  seendet,  representation,  i 

relation till text och bild, verklighet och illusion. 

Genom att filma platserna, har jag tittat bakom de berättelser jag redan bär på om 

dem, och på så sätt möjliggjort nya lärprocesser. Jag valde att arbeta med det filmade 

materialet  utifrån  titeln  I  väntan  på  barbarerna, då den  gestaltar  också  min 

upptagenhet med att dela in världen, i önskan att förstå den. 

Jag tittade på platserna och de tittade tillbaka på mig. Den självreflexiva hållningen i 

granskningen  av  berättandet  har  lett  till  att  jag  vunnit  kunskap  genom  egen 

tankeverksamhet. Genom en cirkulär relation mellan tid och berättandet och seendet, 

har jag gett det till synes bekanta en ny innebörd. Historierna om det förflutna, nutiden 

och framtiden skapar vi själva, berättandet är oavslutat och öppet för omskapande. 

Det som krävs är nyfikenhet och kunskap. 



Innehållsförteckning 

 

1. Inledning s. 1
1.1 Introduktion s. 1

1.2 Bakgrund och syfte    s. 1

1.3 Frågeställning    s. 2

1.4 Urval och avgränsning  s. 3

1.5 Empiriskt material    s. 3

1.6 Metod s. 4

1.7 Teori/ tolkningsram    s. 5

1.7 Tidigare forskning  s. 7

 

2. Bearbetning och analys   s. 8
2.1 (Plats 1) Demonstration i Sheikh Jarrah s. 9

2.2 (Plats 2) Väntan vid Damaskusporten s. 12

2.3 (Plats 3) Jaffa i silvervitt ljus s. 15

2.4 (Filmsekvenserna) I väntan på barbarerna s. 17

3. Resultat och tolkning    s. 19

4. Slutdiskussion s. 21

Källförteckning    s. 23

 

 

 

 

 



1. Inledning 
     

1.1 Introduktion 

Walter Benjamin beskriver två typer av berättare: dels sjömannen som berättar om 

exotiska trakter belägna mellan hemmet och världens ände, dels den bofaste bonden 

som berättar traktens legender, en tidsresenär på färd bland de förflutnas skikt.1 Min 

undersökning bär på drag av båda dessa berättartyper. Jag reser till det främmande 

Israel och berättar om det väl tillbaka i hemmet Sverige. Men min undersökning är 

inte endast en horisontell resa. Även jag är en tidsresenär som utforskar platsens lager 

av berättelser. Platser i Israel utifrån Selma Lagerlöfs bok Jerusalem.2 

När jag hösten 2009 läste berättelsen  Jerusalem greps jag av dess aktualitet. Boken 

bygger  på  den  verkliga  historien  om den  grupp  människor  som  sommaren  1896 

utvandrat från Nås i Dalarna till Jerusalem för att invänta Jesu återkomst. Lagerlöf 

hade fått kännedom om historien genom en tidningsnotis, och lovat sig själv att hon 

skulle komma att skriva om det. Men hon kunde inte börja skriva förrän hon följt efter 

dem till Palestina för att se hur det gick för dem. Med inspiration från Selma Lagerlöf 

vill också jag gå i Dalaböndernas fotspår och undersöka dagens Israel. Där finns inte 

längre några människor med anknytning till Nås och jag har i stället undersökt tre 

platser  med anknytning till  deras  historia,  Jaffa  dit  Dalabönderna  anlände  till  det 

heliga landet, Damaskusporten, som ligger i slutet av gatan där de bodde, samt Sheikh 

Jarrah, ett stenkast från hemmet på American Colony.

Jag känner till Israel genom de berättelser som berättats för mig, i form av en intensiv 

medierapportering om den pågående Israel-Palestina konflikten samt utifrån de stora 

religiösa berättelserna om den symboliskt laddade och omstridda staden Jerusalem. 

Jag har därför en uppsättning föreställningar om platserna, utan att i verkligheten ha 

upplevt dem. Genom att undersöka platserna i verkligheten, önskar jag titta bakom de 

berättelser jag redan bär på, och ge utrymme för nya lärprocesser. 

1.2 Bakgrund och syfte 

Berättelser berättas alltid ur ett specifikt perspektiv. De berättas alltid av någon eller 

några  med  något  slags  syfte.  Alla  berättelser,  vardagsberättelser  såväl  som 

institutionella berättelser och ideologiska system, ingår alltid i, eller är en del av, ett 

1 Benjamin, Walter (1992), Illuminations, London: Fontana Press, s. 107.    
2 Lagerlöf, Selma (1901, 1902, andra tryckningen 2008), Jerusalem, Stockholm: Albert Bonniers 
förlag. 
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specifikt system, av representation, mening och social praktik, i en specifik historisk 

period, i ett specifikt kulturellt och socialt sammanhang.3 Min utgångspunkt är att vi 

genom berättandet orienterar oss i världen, människans identitet upptäcks och skapas i 

och genom det. Människan tolkar och förstår i en ständigt återskapande process, där 

möjligheten till en annorlunda förståelse alltid är närvarande, samtidigt som hon också 

är ett resultat av sin historia och kultur.4 Vi behöver göra gränsdragningar för att förstå 

samband,  vilka  vi  är,  vad  något  är  i  förhållande  till  något  annat.5 Men  i  dessa 

gränsdragningar läggs också grunder till en särbehandling av dem som råkar hamna 

på andra sidan gränsen. Berättandet är således en maktfaktor. 

Med detta som utgångspunkt vill jag i undersökningen undersöka berättandet som 

möjlig kunskapsproducent. Jag undersöker genom mitt eget berättande, där temat är 

tre utvalda platser i Israel. Undersökningen syftar till att genom den berättande 

aktiviteten, utifrån ett dubbelt perspektiv där teori och gestaltning kombineras, se hur 

olika kunskaper kan framträda i en lärprocess. Då undersökningen görs utifrån mitt 

perspektiv, blir ytterligare ett syfte att undersöka hur ett självreflexivt hållningssätt i 

granskningen av berättandet, kan ge relevanta och giltiga kunskaper. 

Undersökningen  rör  sig  inom  området  visuell  kultur.  Den  behandlar  seendet, 

representation, i relation till text och bild, verklighet och illusion. Jag undersöker hur 

berättandet  skapar  mening  av  erfarenheter,  konstruerar  och  kommunicerar 

uppfattningar om världen, oss  själva och andra,  då denna tillblivelseprocess  är  en 

viktig  utgångspunkt  inom all  pedagogisk verksamhet.  Den maktfaktor  som finns i 

berättandet är viktigt att vara medveten om som blivande pedagog.  Allt berättande är 

gestaltningar och tolkningar, men utifrån vems eller vilkas perspektiv är de berättade? 

1.3 Frågeställning 
På vilket sätt kan berättandet bidra till kunskapsproduktion och lärande? 

För att svara på detta har jag arbetat utifrån följande frågor: 

- Hur är min blick informerad av min historia och kultur?

- Vem har rätt att berätta om platserna? 

3 Johansson, Anna (2005), Narrativ teori och metod, Lund: Studentlitteratur, s. 57f. 
4 Risser, James (1997), Heremeneutics and the Voice of the Other: A Re-reading of Gadamer's  
Philosophical Hermeneutics, Dordrecht: Springer Netherlands. 
5 Douglas, Mary (2004), Renhet och fara: en analys av orenande och tabu, Nora: Nya Doxa, s. 13 f.   
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1.4 Urval och avgränsning 
Jag har valt att undersöka berättandet som lärande- och kunskapsform, vilket är ett 

relativt nytt vetenskapligt forskningsområde. Ämnet för undersökningen är tre platser 

i Israel. Landet har en dragningskraft på mig med dess laddade och omstridda historia. 

1948 utropades staten Israel och dess nationalistiska skapelseberättelse bygger på att 

landet  skapades  ”för  ett  folk  utan  land,  i  ett  land  utan  folk”,  samtidigt  som 

verklighetens  Palestina var ett ganska välutvecklat och tätbefolkat land.6 Konflikten 

har nu pågått i över 60 år och det går inte en dag utan att ”Mellanöstern” dyker upp i 

nyhetsrubrikerna. Mitt syfte är inte att klargöra konflikten som sådan, utan kritiskt 

titta bakom de berättelser jag redan bär på om platserna. 

Jag tar hjälp av den litterära berättelsen, Selma Lagerlöfs Jerusalem, då jag upplever 

att jag behöver utgå ifrån något konkret och bekant för att utforska det främmande och 

abstrakta.  Boken  skrevs  i  sekelskiftet  1900 och ger  ett  stort  svep av den bibliska 

historien, där den andra delen av boken också illustrerar grundsituationen i Palestina.7 

Att  utgå  från  en  bok som skrevs  för  mer  än  100 år  sedan  blir  också  ett  sätt  att  

historisera nutiden, för att förstå komplexa problemställningar genom att undersöka 

hur de har vuxit fram. 

En av Högskoleverkets rapporter år 2001 handlar om livslångt lärande, och där kan 

läsas att ”Varje individs kapacitet att lära under hela livstiden och i alla de miljöer hon 

vistas i måste tas tillvara och stimuleras”.8 Begreppet edukation, som idag återfinns i 

texter som är författade inom ramen för disciplinen pedagogik, är en sammanslagen 

syn på fostrans- och undervisningsprocesser, vilket skulle möjliggöra för en förståelse 

i  vilken  människans  hela  formering  kan  tas  i  beaktande.  Begreppet  medger 

möjligheter  att  förstå  människan i  vilket  sammanhang eller  i  vilken  rumslig  eller 

tidslig placering hon än befinner sig i. Då det innesluter alla de sammanhang som 

människan är del av,  begränsar jag inte mitt undersökande av lärprocesser till  den 

institutionella miljön, inte heller till en viss tidpunkt i livet.9 

1.5 Empiriskt material 
Det empiriska materialet till undersökningen är förutom den filmade upplevelsen och 

iakttagelsen av tre platser i Israel, litteratur som behandlar seendet, representation och 

6 Rosenberg, Göran (2007), Det förlorade landet, Stockholm: Albert Bonniers förlag.
7 Edström, Vivi (1958), Lagerlöfstudier, Malmö: Selma Lagerlöf-sällskapet, s. 160. 
8 Askling, Berit, Christiansson, Ulf & Foss-Fridlizius, Rita (2001), Livslångt lärande som idé och 
praktik i högskolan, Stockholm: Högskoleverket, s. 10. 
9 Sjöstrand, Wilhelm (1968), Pedagogiska grundproblem i historisk belysning, Lund: Gleerups. 
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verklighet/  illusion.  Det empiriska materialet  är  också Selma Lagerlöfs  Jerusalem, 

samt nyhetsrapportering om platserna. 

Sara  Danius,  lektor  i  estetik  och docent  i  litteraturvetenskap,  behandlar  i  artikeln 

”Mimesis  i  Maskinens  tidsålder”  förhållandet  mellan  litteratur  och  samhälle.  I  en 

jämförande studie av Marcel Proust  På spaning efter den tid som flytt och Walter 

Benjamins  artikel  ”Konstverket  i  reproduktionsåldern”  (1936),  diskuterar  hon  hur 

fotografiet bidrar till att omformulera det samhälle som det samtidigt är en del av. 10

Litteraturvetaren och kritikern Stefan Jonssons bok De andra, utgör grunden för mitt 

material  utifrån  berättandets  positionering  av  människor.  Den  utfår  ifrån  hur 

centralmakten USA, efter det kalla kriget, började "föra ett ihållande pacificeringskrig 

mot  olika  motståndsrörelser  i  systemets  utkanter  och  gömda  fickor  -  mot  vilda 

folkstammar utanför stadsmuren och mot barbarerna i stadens mitt".11 Utifrån den kan 

paralleller till berättandet om Israel dras. 

I The End of the Peace Process beskriver den palestinske litteraturprofessorn Edward 

Said situationen efter fredsavtalet 1993,12 vilket utgör grunden för mitt material om 

dagens  Israel  utifrån  ett  palestinskt  perspektiv.  Said  är  mest  känd  för  att  ha  satt 

startpunkt  för  postkolonialismen  genom boken  Orientalism från  1978.  Antologin 

Orientalism på svenska, med Moa Matthis som redaktör, beskriver hur orientalismen, 

såväl i ett historiskt som nutida perspektiv, varit en i högsta grad verkande kraft i  

svenskt samhälls- och kulturliv.13 

1.6 Metod 
Undersökningen har genomförts under en process där den valda litteraturen behandlas 

och  analyseras  i  förhållande  till  upplevelsen  av  de  tre  platserna. Jag  har  använt 

filmandet  och  skrivandet  som  undersökningsmetod.  På  så  sätt  har  jag  undersökt 

”verkligheten”,  hur  min  blick  är  informerad,  samt  reflekterat  kring 

representationsaspekter av berättandet. 

10 Danius, Sara (2008:1), ”Mimesis i Maskinens tidsålder – Benjamin läser Proust”, Tidskrifter för 
litteraturvetenskap, nr 1, s. 86. 
11 Jonsson, Stefan (1993), De Andra, Stockholm: Norstedts Förlag. 
12 Ett fredsavtal som slöts i Oslo av Yassir Arafat (som signatur för PLO) och Yitzhak Rabin (som 
signatur  för  Israel),  med syfte  att  skapa ett  ramverk för  framtida relationer  mellan Israel  och den 
väntade palestinska staten. Said, W. Edward (2001), The end of the peace process: Oslo and after, New 
York: Vintage Books.
13 Matthis, Moa (red.) (2005), Orientalism på svenska, Stockholm: Ordfront. 
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Jag har omvandlat erfarenheten av platserna, utifrån vad den franske hermeneutiske 

filosofen  Paul  Ricoeurs  kallar  narrativ  fantasi,  till  en  intrig,  där  jag  blivit 

berätterskan. En central del av den hermeneutiska narrativa analysen är dess tolkande 

karaktär. Den handlar om att systematiskt tolka andra människors tolkningar av sig 

själva och sin sociala värld. Då undersökningen baseras på min egen  upplevelse av 

platserna,  utifrån mitt perspektiv, har det  krävt att jag måste precisera mig själv och 

betrakta mig som ett ofrånkomligt inslag i processen.14 

Som  analysmetod  har  jag  också  använt  diskursanalysen,  då  den möjliggör  en 

förståelse  av  det  visuella  som  en  slags  diskurs,15 i  diskussionen  om  kunskap  i 

förhållande till makt.  Seendet är socialt och kulturellt konstruerat samtidigt som det 

visuella också organiserar det sociala livet. Med ordet diskurs avses jag de språkliga 

mönster som avgör hur vi förstår, talar och skapar mening om världen och oss själva. 

Michael  Foucault  är  den person som ofta  refereras  till,  han menar  att  makt  finns 

överallt,  på samma sätt  som diskurser finns överallt.16 Men i  motsats  till  Foucault 

menar Nelson Phillips and Cynthia Hardy (2002) att diskursanalysen har en reflexiv 

kärna, då den ”involves a set of assumptions concerning the constructive effects of 

language”.17 Det har jag tagit fasta på i min undersökning.

1.7 Teori/tolkningsram  
Den teoretiska ramen för undersökningen är filosofisk hermeneutik, där kunskap och 

förståelse är en tolkningsprocess som är socialt och relationellt bestämd. Förståelse 

kan bara nås genom tolkning, genom en hermeneutisk dialog mellan olika horisonter 

och förståelsegrunder. Den är aldrig absolut eller statisk, utan beroende av den dialog 

som varit och är, vilket innebär att den befinner sig i ett tillstånd av ständigt blivande.
18 Ricoeur försöker omformulera problemet med vad vi kallar verklighet genom att 

upprätta  en  cirkulär  relation  mellan  tid  och  berättande,  mellan  förgestaltning, 

gestaltning och nygestaltning.19

Jag har använt mig av Ricoeurs begrepp narrativ identitet. Detta innebär att självets 
14 Olofsson, Anders D & Lindberg, J Ola (2005), Pedagogik, tolkning och förståelse. En metodologisk 
reflektion kring studieobjektet edukation, UTBILDNING & DEMOKRATI, VOL 14, NR 2, s. 99. 
15 Rose, Gillian (2007), Visual Methodologies – an Introduction to the Interpretation of Visual 
Materials, Lonson: SAGE, s. 143. 
16 Ibid, s. 143f. 
17 Phillips, Nelson & Hardy, Cynthia (2002), Discourse analysis: Investigating Processes of Social  
Constructions, London: SAGE, s. 5.      
18 Ricoeur, Paul (1993), Från text till handling, Stockholm: Brutus Östling.
19 Kristensson Uggla, Bengt (1994), Kommunikation på bristningsgränsen – En studie i Paul Ricoeurs 
projekt, Stockholm/Stehag: Symposion s. 418.
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identitet upptäcks och skapas i och genom berättandet. Den narrativa identiteten är 

produkten av självets reflekterande över sig själv och skapar en känsla av kontinuitet. 

Känslan av kontinuitet  är  en produkt  av berättelser  som hänger samman över  tid, 

berättelser som förblir konsistenta genom livets förändringar.20 Ricoeur talar om tre 

slags nutid: det förflutna nuet (minne), det pågående nuet (uppmärksamhet) och det 

kommande nuet (förväntan).21 Han ser en konflikt mellan den tid som är konkret nu 

och en tid utan ett nu, ett nu som kan vara ett nu när som helst. Han menar att den 

berättande  aktiviteten  utvecklar  narrativ  fantasi.  Den  process  som  omvandlar 

erfarenhet till en berättelse kallar han för intrig. Genom att organiseras i en berättelse 

ges enskilda händelser mening. Iscensättande av berättelsens intrig, ser han som ett 

slags laboratorium för olika gestaltningar av den tidsliga erfarenheten, utforskandet av 

verkligheten  och  upptäckandet  av  nya  existensmöjligheter.  Vardagslivet  består  av 

berättelseinduktorer, ett slags förnarrativa mönster.22 

Filosofen Jean-Francois Lyotard har lyft fram narrativiteten som en central del av det 

mänskliga  medvetandet  och  ett  sätt  att  tänka  som är  likvärdigt  med  det  abstrakt 

logiska,  vetenskapliga  tänkandet.  Hans  tes  är  att  vi  under  1900-talet  inträtt  i  det 

postmoderna tillståndet  vilket  kännetecknas  av de Stora  berättelsernas  upplösning. 

Istället  har de ersatts av mindre berättelser, ett  lokalt  sanningsspråk (vars giltighet 

avgörs i samspelet med aktörerna).23 Den postmarxistiske teoretikern Fredric Jameson 

menar att de Stora berättelserna inte försvunnit, snarare ”gått under jorden”. Att de 

verkar i vårt omedvetna, och formar våra sätt att tänka och handla, han kallar detta det 

politiskt omedvetna.24 I inledningen till ett av det senaste decenniets mest omtalade 

litteraturteoretiska arbeten Det politiska omedvetna skriver han: ”Historisera alltid!”, 

och  utarbetar  en  ny  historiematerialistisk  hermeneutik  mot  bakgrund  av 

dekonstruktionens och poststrukturalismens landvinningar.25

Edward Said menar  att  ”Orienten” inte är en reellt  existerande plats  (arabvärlden, 

exempelvis) utan i stället ringar in en imaginär geografi som handlar om västvärldens 

självförståelse och fantasier om de Andra.26 ”Orienten” finns inte bara till, liksom inte 

20 Ibid, s. 441-449.
21 Ibid, s. 409.
22 Ibid, s. 416-421.
23 Lyotard, Jean-Francois (1979, 1984), The Postmodern Condition, A Report on Knowledge, 
Manchester University Press.
24 Johansson (2005), s. 53.  
25 Jameson, Fredric (1994), Det politiskt omedvetna - berättelsen som social symbolhandling,  
Stockholm/Stehag: Symposion.  
26 Said, Edward (1978), Orientalism, New York: Vintage Books.  
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heller Västerlandet bara finns till, utan människan gör sin egen historia. 

1.8 Tidigare forskning
Även om intresset  för  berättelser  är  ganska nytt  finns det  många historiska  rötter 

tillbaka till författare som exempelvis antropologen Claude Lévi-Strauss som tidigt 

uppmärksammade  berättelsens  betydelse.  För  honom  utgjorde  myten  kulturens 

centrala motor som inte minst bestämde de sätt som vi tänker på och förstår vår 

värld.27

Under de senaste årtiondena har berättelsen och berättandet fått en erkänd plats som 

kunskapsform i vetenskapliga sammanhang. Detta har i stor utsträckning att göra med 

den ”språkliga vändningen”, förknippad med postmodernism och poststrukturalism, 

där man i större grad anammat uppfattningen att den sociala verkligheten är språklig. 

Språket  är  inte  ett  genomskinligt  medium som reflekterar  eller  direkt  avbildar  en 

redan existerande verklighet  utan snarare  skapar  språket  den  sociala  verklighet  vi 

upplever. Det är genom berättelser, beskrivningar och förklaringar som vi skapar våra 

identiteter och relationer, värderings- och normsystem och även våra organisationer. 

Anna Johansson, sociolog och genusforskare, har i  Narrativ teori och metod gett en 

överblick över detta ”nya” vetenskapliga fält.28 

Men att kritiskt granska det egna berättandet med samma allvar som man granskar 

andras,  verkar  inte  vara  vanligt.  Om det  förekommer,  är  det  ytterst  få  som finns 

publicerade. Värdet  av  en  självreflexiv  hållning  i  forskningens  praktik,  diskuterar 

Pierre  Bourdieu  i  Homo  Academicus,  nödvändigheten  av  att  ”objektivera 

objektiveringen, att utarbeta teorin om teorins följder” det vill säga att utsätta sig själv 

som  forskare  för  samma  objektifieringsinstrument  som  hon  använder  för 

undersökning av andra människor. Detta är viktigt av teoretiska skäl, men även av 

etiska. 29 Detta har inget att göra med ”narcissistiskt välbehag” utan är en granskning 

av  ”de  historiska  betingelserna  för  sin  egen  produktion”  som  gör  att  ”det 

vetenskapliga subjektet kan uppnå en viss kontroll över sina strukturer och böjelser 

samt över de faktorer som skapat dessa. Härigenom tillförsäkrar sig samtidigt detta 

subjekt ett konkret sätt att öka sin objektiveringsförmåga”. 30 Bourdieu går så långt att 

han skriver att denna analyserande inställning är vetenskapens livsnerv.31

27 Se bl.a. Lévi-Strauss, Claude (1984), Det vilda tänkandet, Lund: Arkiv förlag 
28 Johansson (2005). 
29 Bourdieu, Pierre (1996), Homo academicus, Stanford: Ca: Stanford University Press, s. 51.
30 Ibid, s. 255.
31 Bourdieu, Pierre (1989), Outline of a theory of practice. Cambridge: Cambridge Studies in Social 
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2. Bearbetning och analys 
”Jag ser, jag känner, alltså märker jag, betraktar jag och tänker jag”

Roland Barthes32

Jag har undersökt platserna Damaskusporten, Sheikh Jarrah och Jaffa, i Israel, utifrån 

min blick som är informerad av erfarenheten av att vara kvinna född i Sverige på 

1970-talet. Berättelserna som skapas bär på relationen till mitt sociala, kulturella och 

politiska nav, de måste förstås utifrån min kontext.  Författaren John Berger kallar 

hemmet verklighetens hjärta. Han beskriver det som en tillflyktsort, belägen mitt i det 

som är okänt och därför overkligt. En berättelse förutsätter ett centrum, ett hem, ett 

hjärta.33 

Min berättelse är inte skapad från ingenting,  den bygger på berättelser som redan 

berättats  för  mig.  I  vardagslivet  finns  det  Ricoeur  kallar  berättelseinduktorer,  s.k. 

förnarrativa  mönster,  halvfärdiga  berättelser.  Vi  förstår  vardagens  handlingar, 

riktningar och mål, genom att handlingen redan är symboliskt förmedlad genom regler 

och normer, tecken och språk. Dessa förnarrativa mönster uppmanar oss att genom 

den berättande aktiviteten utveckla en narrativ fantasi,  och på så sätt bearbeta och 

reflektera våra erfarenheter. 

Genom  den  narrativa  fantasin,  har  jag  skapat  en  handling,  en  intrig,  en  kreativ 

imitation. Min intrig handlar om jag i rollen som berätterskan. Genom att tillämpa 

denna intrig hoppas jag kunna ge det till synes bekanta en ny innebörd och skapa en 

nybeskrivning av verkligheten d.v.s. att berättandet hjälper mig att definiera och förstå 

mig själv och min omvärld. Berättandet har potential att ge människor makt att skapa 

sin egen historia i stället för att göra dem till passiva konsumenter av andras.

Genom att  använda berättelsen  Jerusalem som utgångspunkt i  skapandet av en ny 

berättelse, blir det ett  mönster för den nya berättelsen. Boken  skrevs i sekelskiftet 

1900  och  reflekterar  sin  samtid  i  skildringen  av  konflikten  mellan  tradition  och 

förnyelse,  om  hemma och  borta,  vi  och  dem  o.s.v. Jag  plockar  de  element  från 

berättelsen,  som  jag  tycker  är  relevanta  för  min  berättelse.  I  tolkningen  av  min 

berättelse använder jag mig av den repertoar berättelser jag redan bär på, som en slags 

Anthropology, s. 62ff.
32 Barthes, Roland (1986), Det ljusa rummet: Tankar om fotografiet. Stockholm: Alfabeta, s. 37. 

33 Berger, John (1987), Och likt fotografier, min älskade, våra ansikten snabbt förbleknar, Stockholm: 
Bromberg, s. 69. 
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mall som jag kan testa min tolkning på. 

Berättelser inbjuder oss att träda in i ett rum, där alla sanningar innehåller fiktioner 

och alla fiktioner sanningar.34 Min berättelse är således redan berättad, samtidigt som 

den väntar på att berättas.

2.1 (Plats 1) Demonstration i Sheikh Jarrah

”Här är så oändligt  mycket att se och tänka öfver, så att  vi aldrig varit  med om något så 
ansträngande. Det är alldeles öfverväldigande. Alla språk talas, blott ett enda ord yttras aldrig 
och det är tolerans” 

Sophie Elkan om förhållandet i Jerusalem 

I kapitlet ”Murar av guld och portar av bränt glas” i  Jerusalems andra del beskriver 

Selma Lagerlöf Dalaböndernas ankomst till det dåvarande Palestina: ”Det var inget 

påfallande eller märkvärdigt med detta land, och efter första ögonkastet sade säkert 

var och en av bönderna till sig själv: ”Tänk, att här ser så ut! Jag hade trott, att det 

skulle vara något helt annorlunda. Det här landet har jag sett många gånger förut”. På 

tåget mellan Jaffa och Jerusalem blir  Birger Larsson sjuk och när de anländer till 

Jerusalem  måste  han  bäras  på  en  bår  genom  staden.  När  de  kommer  fram  till 

Damaskusporten och stadsmuren sätter de ner båren så att den sjuke ska få glädja sig 

åt  den  efterlängtade  anblicken.  Men han  ser  inte  framför  sig  ”något  annat  än  en 

gråbrun mur, som var byggd av sten och ler som alla andra murar. Den stora porten 

34 ”Det finns fiktion i all historia, på samma sätt som det finns ett slags sanning i fiktionen”, Kristensson 
Uggla (1994), s. 422.  

9



tyckte han såg hemsk ut med dess låga ingång och dess mångtaggiga krön”.35 Mötet 

med den heliga staden Jerusalem stämde illa överens med de inre bilderna bönderna 

hade av landet. 

Lagerlöfs bok bygger i sin tur på berättelser  som redan berättats för henne, och kan 

förstås  i samband med hennes tid och kontext.  Innan Selma Lagerlöf började skriva 

Jerusalem samlade hon liksom en etnograf information till sin berättelse. Lite över 

hundra år senare gör jag detsamma. Jag anländer till Jerusalem. Intrycken är många 

och  fastän  allt  är  lugnt  på  ytan  upplever  jag  en  tryckande  oroskänsla.  Kulturella 

tecken och koder som jag inte förstår, gränser jag inte vet var de går. I de trånga 

stengränderna trängs militärer med turister och religiösa souvenirbutiker. 

När  jag  just  börjat  bekanta  mig  med  Nablus  Road  dyker  jag  på  en  fredlig 

ockupationsdemonstration i området Sheikh Jarrah, ett stenkast från American Colony 

där Dalabönderna bodde. Jag sätter mig ner och efter en stund tvingar jag mig att ta 

fram filmkameran. Jag har ett uppdrag där och måste komma hem med ett insamlat 

material.  Istället  för  att  filma  demonstrationen  i  sig,  filmar  jag  människor  runt 

omkring.  Det  är  mest  män på  gatorna.  Några  barn  leker,  till  synes  o  brydda om 

uppståndelsen. Ett par judiska bosättare går förbi och in i det ockuperade området. 

Det  smattrande  ljudet  från  journalisternas  kameror  döljs  av  de  den  ljudliga 

demonstrationsmassan.

Varför tar det emot att plocka fram filmkameran? En anledning är att jag känner ett 

motstånd inför att göra upplevelsen till bild. Genom att ha filmkameran mellan mig 

själv och det jag tittar på skapar jag än mer distans. Jag är rädd för att vara en voyeur, 

att se på ett distanserande och objektifierande sätt, med en förfrämligande blick. Att 

som kvinna ta den traditionellt manliga blicken.36 Min blick är redan situerad i sin tid 

och  kontext,  den  uppfattar  verklighet  annorlunda  än  filmkamerans  mekaniska 

registrering  av  ett  synintryck.  Walter  Benjamin  introducerar  i  Bild  och  dialektik 

tanken på ett optiskt omedvetet: ”Det blir på så sätt påtagligt att det är en annan natur 

som talar till kameran än ögat. Annorlunda framför allt därigenom att det av mänskligt 

medvetande uppfyllda rummet ersätts av ett omedvetet uppfyllt rum”.37 Samtidigt blir 

det just därför relevant att filma, filmkameran ser annorlunda. 

35 Lagerlöf (1901, 1902, andra tryckningen 2008), s. 289. 
36 Mulvey, Laura (1989), Visual and Other Pleasures, London: Mackmillan.   
37 Benjamin, Walter (1991), Bild och dialektik, Stockholm/Stehag: Symposion, s. 82. 
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Min blick är alltid bärare av en tanke, vilket kan ställa till det för mig. Berättelser som 

berättats för mig säger att kvinnors berättande är mer otillgängligt, inte är lika giltiga 

eller icke existerande. Väl tillbaka i Sverige läser jag om den internationella rörelsen 

”Kvinnor i Svart” och önskar att jag lyft blicken en aning. Vid Hagar Square i västra 

Jerusalem träffas varje fredag ett gäng svartklädda kvinnor för att protestera mot den 

israeliska ockupationen. Så har de gjort  varje fredag, vid samma tidpunkt, samma 

plats, sedan 22 år tillbaka. Rörelsen startades av en liten grupp israeliska kvinnor en 

januaridag 1988, en månad efter den första palestinska Intifadan (upproret) brutit ut. 

Inom ett par månader, genom mun till mun metoden, hade kvinnor över hela Israel 

hört om denna protest och startat egna ”vakor”. Allteftersom har rörelsen spridit sig 

över hela världen, där kvinnor önskat göra sina röster hörda mot våld och orättvisor i 

respektive land.38 När klockan är två och protesttimmen är över lämnar kvinnorna 

Hagar Square och några vandrar vidare till fredagsdemonstrationen i Sheikh Jarrah.  

Parallellt  med,  eller  i  stället  för de Stora berättelserna,  spirar kvinnornas enträgna 

berättande. Enligt Walter Benjamin har berättarkonstens betydelse minskat eftersom 

den erfarenhet som förmedlas från mun till mun inte längre har samma värde – den 

källa som alla historieberättare hittar sitt stoff ifrån.39 Men Benjamins berättare var 

sjömannen eller bonden, den vita medelklassmannen. Är det fortfarande han som har 

företräde  att  berätta?  Har  jag  rätt  att  berätta  om  Israel,  kvinna,  varken 

Mellanösternexpert eller med israeliskt eller palestinskt påbrå? 

Jag upplevde att jag genom mitt beslut att utforska berättandet på tre platser i Israel, 

satt mig i en svår position. Om jag deltar är jag orientalist, men om jag inte deltar så  

är jag en eurocentrist. Den postkoloniala och feministiska forskaren Gayatri C. Spivak 

menar att det handlar om hur man är intresserad, inte om att ha rätt hudfärg. ”Att det 

är skillnad mellan att lära sig och att veta”.40 

Genom att gå via Selma Lagerlöf, såg jag min ingång till att utforska Israel. Jag har 

funderat mycket på vad det var som gjorde att jag valde den vägen. Det handlar inte 

om ett ointresse av att utforska Israel i sig, utan snarare om att utgå ifrån det bekanta 

för att förstå det abstrakta. Min relation till fenomenet avstånd, vad som är nära och 

bekant, visar att  Jerusalem, som skrevs för över hundra år sedan, ligger närmare än 

38 http://coalitionofwomen.org/home/english/organizations/women_in_black
39 Benjamin (1992), s. 83. 
40 Spivak, C. Gayatri (2005), ”Neokolonialismen och kunskapens hemliga agent”, Eriksson, Catharina. 
Eriksson Baaz, Maria. Thörn, Håkan (red.) (1999), Globaliseringens kulturer – Den postkoloniala 
paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nora: Nya Doxa, s. 272f.
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staden Jerusalem, ungefär tre hundra mil från Stockholm. 

Kanske tar det också emot att plocka fram filmkameran för att jag är rädd för att 

återberätta  tidigare  berättelser.  Moa  Matthis  skriver  i  Orientalism  på  svenska att 

historien tycks vara skriven med karbonpapper mellan seklerna, i skildringar av den 

så kallade ”Orienten”. Vi återförs till samma miljöer, stöter på samma karaktärer och 

ämnen.  ”Dom” förblir  liksom för  evigt  vidskepliga,  förtryckta  och fanatiska.  Den 

dubbla  tidsaxeln  är  en  fundamental  del  av  kolonialismens  världsbild.41 Trots  att 

Sverige inte direkt var delaktiga i koloniseringsprocessen, måste landet precisera och 

sätta  gränser  för  ”svenskheten”  samt  att  sättet  att  beskåda  andra  kulturer  måste 

analyseras i förhållande till den globala processen.42 Ju mer jag tänker, desto svårare 

blir det. Men som Ricoeur så förtröstande säger, om man berättar fel, kan man alltid 

berätta om. 

2.2 (Plats 2) Väntan vid Damaskusporten 

När jag filmar vid Damaskusporten kommer en man fram till mig och frågar: ”Känner 

du till min historia”? Han presenterar sig som Mordechai Vanunu och berättar att han 

kidnappades i Rom 1986, av den israeliske underrättelsetjänsten, för att ha avslöjat 

Israels  kärnvapenprogram.  Det  var  när  han  tjänstgjorde  vid  kärnanläggningen  i 

Negevöknen och avslöjade för brittisk press att Israel hade kärnvapen där. Efter 18 år 

41 Matthis (red.) (2005), s. 10f.
42 Eriksson, Eriksson Baaz, Thörn (red.) (1999), s. 17.
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i israeliskt fängelse, 11 år i isoleringscell, frigavs han 2004. Vi går och sätter oss på 

”the Educational Bookshop Café” en bit därifrån och Mordechai fortsätter att berätta 

om sitt öde. Han säger att han inte får prata med utlänningar, tre år efter att ha frigivits 

blev han fängslad igen, just för att anklagats för att ha spritt information till medier 

och utländska besökare. Nu får han inte lämna Jerusalem. I stället går han dystert fram 

och tillbaka i den östra delen av Jerusalem, tar sin chans att berätta sin historia när 

tillfälle ges. Innan vi skiljs år ger han mig sitt visitkort där det står: ”Waiting in East 

Jerusalem to be FREE, To leave – to see the world”.   

Efter att ha spenderat några dagar vid Genesarets sjö, där Jesus sägs ha gått på vattnet, 

är jag tillbaka i Jerusalem. Då har känslan av chock över att befinna sig i där lagt sig, 

och staden känns en aning nyanserad. Jag träffar Mordechai Vanunu igen, nu på en 

uteservering med utsikt över Damaskusporten och vi småpratar lite. Efter en stund 

undrar han varför jag inte besökt Ramallah, bara en halvtimmes bussresa därifrån. 

Han säger att han gärna följt med, om han fick lämna Jerusalem. Jag svarar att jag, 

utan egentlig grund, tänkt att det är farligt att resa dit. Det är just det den israeliska 

regeringen  vill  att  man  ska  tänka,  menar  han.  Att  palestinier  är  lika  med 

självmordsbombare, även om det väldigt sällan händer något,  speciellt  efter  att  de 

börjat bygga muren.43 Det stora säkerhetspådraget i Jerusalem, poliser och militärer 

överallt, skapar en känsla av osäkerhet. Jag undrar om han tycker att det var rätt av 

mig att resa till Israel, eller om jag borde ha bojkottat landet. Problemet är, som han 

ser det, att folk inte stannar längre. Han berättar om att några veckor tidigare träffat 

”Ingmar Bergman’s daughter together with a political, red haired, theatre woman from 

Stockholm” när de var i Jerusalem och rekognoscerade inför en pjäs.44 Att fastän det 

var Jerusalem de var intresserade av så bodde de i Tel Aviv.      

I boken De Andra skriver Stefan Jonsson: ”om världen i allt högre grad skrivs av ett 

anonymt subjekt som kallar sig USA, innebär det också att allt större delar av världen 

förvandlas till en skrift som präglar USA:s vilja”. Han frågar sig om de israeler som 

växer upp på Västbanken, i  en tid då palestinierna fördrivits  därifrån,  kommer att 

förnimma något av det våld som krävts för att de, judiska barn, skulle få skratta på 

sina gator? Han funderar hur historia ska berättas så att läsaren förstår att det fanns en 

tid då palestinier såg sig själva som herrar över sin framtid.45 

43 En 720 kilometer lång separationsbarriär som började byggas av Israel på Västbanken, år 2002. 
44 Han syftar till Eva Bergman, och pjäsen Jerusalem 2010 på Dramaten. 
45 Jonsson (1993), s. 53. 
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Ricoeur ser det som det djupaste motivet till att överhuvudtaget skriva historia som en 

kamp mot glömskan. Om vi människor inte hade förmågan att minnas, berätta om det 

vi  minns  i  förmedlingen till  generationerna  efter  oss.  Då skulle  vi  inte  ha  någon 

tidsuppfattning av det slag vi känner till. Vi skulle helt och hållet leva i nuet, utan 

någon förankring i vårt ursprung. Vår identitet skulle se helt annorlunda ut, för den 

har i hög grad att göra med just vår förmåga att minnas. Hur kan vi gå vidare i livet 

utan att vi kan minnas varför vi gör det och varför vi gör det vi gör just nu.46 

Israel betraktar hela Jerusalem som sin ”enade och eviga” huvudstad och säger att 

judar  har  rätt  att  bo  var  som  helst  i  staden.  Palestinierna  gör  anspråk  på  östra 

Jerusalem  som  huvudstad  i  en  framtida  stat  och  säger  att  bosättarnas  inflyttning 

föregriper förhandlingar om stadens slutliga status. I Dagens Nyheter kan man den 28 

april  läsa  i  artikeln  ”USA  har  fått  Israel  att  ändra  kurs”  att  den  israeliska 

nationalistregeringen  har  börjat  ge  vika  för  USA:s  krav  och  fryser  byggandet  av 

bosättningar  i  Jerusalems  arabiska  delar.  Under  ett  möte  i  Washington  tackade 

president  Barack  Obama  försvarsminister  Ehud  Barak  för  ”Israels  goda  vilja”. 

Samtidigt  lät  Obama  en  av  sina  närstående,  förre  Tel Aviv-ambassadören  Martin 

Indyk skriva i en artikel: ”Om Israel anser sig vara en stormakt som kan agera på egen 

hand så väl bekomme. Men om Israel räknar med USA:s stöd så kan det inte ignorera 

USA:s strategiska behov. Palestinafrågan rör numera USA:s strategiska behov”.47

I  slutskedet  av  mitt  skrivande  läser  jag  nyhetsrubriken  ”Israelisk  kärnavslöjare  i 

fängelse  igen”  i  Dagens  nyheter. Mordechai  Vanunu har  återigen satts  i  fängelse, 

denna  gång  på  tre  månader,  delvis  för  att  ha  haft  kontakt  med  utlänningar.  En 

bestämmelse han brutit mot vid ett flertal tillfällen.48   

46 Ricoeur, Paul (2001), Minne, Historia, Glömska, Göteborg: Daidalos. 
47 Dagens nyheter 28/4 2010.
48 Dagens nyheter 24/5 2010. 
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2.3 (Plats 3) Jaffa i silvervitt ljus

Jaffa är en hamnstad vid Medelhavet som vuxit ihop med Tel Aviv (”vårens kulle” på 

hebreiska), som grundades 1909 av judiska invandrare. Tidigare var Jaffa ett arabiskt 

område, men när Israel bildades 1948 intogs staden av israeliska trupper. En del av 

den arabiska befolkningen flydde, men andra blev kvar och utgör kärnan i  dagens 

arabiska befolkning i staden. Tel Aviv-Jaffa kallas i folkmun för ”Bubblan”, där spirar 

kultur-  och  nattlivet,  dricks  espresso  och  levs  strandliv. Staden  ligger  endast  57 

kilometer från Jerusalem, men är varandras motsatser, i alla fall på ytan. 

När Dalabönderna med båt nådde Jaffa, skyndade de upp på däck för att sända en 

första blick över det heliga landet. Johan Helgum som hade rest till Jerusalem några 

månader tidigare, hade kommit till Göteborg för att hjälpa dem med flytten och resan. 

När han märkte, att bönderna stod och blickade åt land, kom han fram till dem för att 

tala om vad det var, som de såg. ”- Här på klippan ligger Jaffa med sina femhundra 

apelsinträdgårdar, sade han. Slätten därbakom är Sarons slättt, där liljorna växer, och 

bergen i  fjärran  är  Juda berg.  I  detsamma som han  uttalade  dessa  namn,  märkte 

svenskarna något, som förut hade undgått dem. De såg, att solen spred ett rikare sken 

över himlen här än i deras land och att slätten och bergen och staden hade ett skimmer 

över sig i skärt och ljusblått och silvervitt, som de inte förmärkt annorstädes”.49   

49 Lagerlöf, s. 280. 
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Jaffa blir en intressant plats att undersöka, speciellt i dess kontrast till Jerusalem. När 

jag upplevde Jerusalem med en tryckande oroskänsla, förbluffas jag över hur livet i 

Tel Aviv-Jaffa sjuder av lättsamhet och ungdomlighet, i  förhållande till  Jerusalem, 

som är tyngd av ålder och religion. Det är som om Tel Aviv-Jaffa blickar mot havet, 

när Jerusalem blickar mot historien. 

I  Jerusalem  hade  Dalabönderna  anslutit  sig  till  den  frireligiösa  sekten  American 

Colony. Livet i det heliga landet blir inte den idyll de tänkt sig. Allsköns sjukdomar 

hotar och snart ligger många av dem på kyrkogården – utan att ens där få vara i fred 

från övergrepp. I kapitlet ”I Gehenna” gör Tims Halvor Halvorsson den ohyggliga 

upptäckten att kolonisternas gravplats utan förvarning blivit uppgrävd och kistorna 

slängda huller om buller. Hans förtvivlan är så mycket större då han tvingats begrava 

sin yngsta dotter och ögonsten där. Han önskar sig att hon i alla fall fått ligga under en 

grön  grästova.  Förödelsen  gör  honom  utom  sig  av  ilska.  Det  var  som  om  ”det 

främmande landet och den främmande staden gladde sig åt hans sorg” (…) ”Om det 

hade hänt där hemma, fortfor han, så skulle skogen ha gråtit, och bergen skulle ha 

jämrat sig, men detta är ett obarmhärtigt land”.50   

När Jerusalem skrevs vid sekelskiftet 1900 dominerade det nationella tänkandet hela 

det politiska livet i Europa.  Litteraturvetaren Staffan Björck skriver om sekelskiftets 

hembygdsromantik, att den som brutit upp från sitt hem och flyttat in till staden eller 

utomlands, ser annorlunda på tillvaron än den som aldrig lämnat "den vanda torvan", 

den plats där man vuxit upp. Långt hemifrån idealiserar man gärna hembygden: "Just 

detta avstånd gav bilden av hembygden en särskild, svårmodig glans." Hembygden, 

ofta i starkt idealiserad form, spelar en stor roll i konst, litteratur och samhällsdebatt 

mot slutet av 1800-talet.51 

Avsnittet om den förfärliga förödelsen vid begravningsplatsen får mig att tänka på ett 

avsnitt i Edward Saids bok The End of the Peace Process:

There is nothing quite like the sorrowful helplessness that one feels listening to a young man 

who has spent fifteen years working as an illegal day laborer in Israel in order to save up  

money to build a little house for his family, only to discover one day upon returning from 

work that the house has been reduced to a pile of rubble, flattened by an Israeli bulldozer with 

everything still inside the house. When you ask why this is done – the land, after all, was his – 

you are told there was no warning, only a paper given to him the next day by an Israeli soldier 

50 Ibid, s. 370-379. 
51 http://www.sub.su.se/national/t1800b.htm
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stating that he had built the structure without a license.52   

Min strävan är att genom berättandet,  skapa förståelse för det avlägsna liksom det 

nära. Jag upplever att jag utifrån Jaffa bättre kan förstå Jerusalem, på samma sätt som 

jag utifrån Sverige bättre förstår Israel.  Religionshistorikern Christer Hedin skriver i 

sin bok Abrahams barn – vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam?, 

att all kunskap förutsätter kontraster. Inget framträder eller uppfattas av människans 

sinnen utan att avteckna sig mot en omgivande bakgrund. För att man ska kunna nå 

nya insikter måste man tydligt uppfatta sitt studieobjekt, varför man måste framhålla 

skillnader mellan det studerade föremålet och närliggande fenomen.53 Därför är det 

enklare att se skillnaderna än likheterna, och när inte skillnaderna inte är påfallande är 

det lättare att konstruera dem. 

Vi behöver alltså göra gränsdragningar för att förstå samband, vilka vi är, vad något är 

i förhållande till något annat.54 Men i dessa gränsdragningar läggs också grunder till 

en särbehandling av dem som råkar hamna på andra sidan gränsen. Alla berättelser är 

frön till herravälde, maktutövning, underkuvande, kolonisering, slaveri.”55 Berättandet 

kan således hjälpa mig att finna mig tillrätta, att skilja mellan mig själva och andra, att 

dra gränser mellan hemma och borta.  Samtidigt är  mitt  mål att  avlägsna mig från 

sådana motsatspar. I  stället  skapa förbindelser  och förflytta  mig mellan språk och 

kulturer. Att samtidigt vara både hemma och borta, eller snarare varken hemma eller 

borta. 

2.4 (Filmsekvenserna) I väntan på barbarerna

Jag valde att arbeta med filmmaterialet utifrån titeln I väntan på barbarerna. Barbarer, 

kallade  grekerna  under  den  tid  då  Aten  var  en  supermakt  i  Medelhavsregionen, 

främlingar,  d.v.s.  de  som  levde  utanför  eller  i  marginalerna  av  det  dominerande 

metropolis.56 

I undersökningen av de tre platserna i Israel, hade ett mönster börjat visa sig. Jag hade 

träffat Mordechai Vanunu som väntade på att få lämna Jerusalem, människor i Sheikh 

Jarrah som väntade på att få återvända till sina hem, Dalabönderna som väntade på 

52 Said, Edward W. (2001), ”Scenes from Palestine” i The End of the Peace Process: Oslo and After, 
New York: Vintage Books, s. 251. 
53 Hedin, Christer (2004), Abrahams barn – vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam?, 
Stockholm: Dialogos Förlag, s. 7.    
54 Douglas, Mary (2004), Renhet och fara: en analys av orenande och tabu, Nora: Nya Doxa, s. 13 f.   
55 Jonsson (1993), s. 35.  
56 Jonsson (1993), s. 42. 
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Jesu återkomst, människor i Jaffa som befann sig i en bubbla och jag väntade på att få 

åka hem. Resan till Israel hade visat sig vara en starkt känslomässig upplevelse. I min 

önskan att förstå de tre platserna och skapa reda i den oordning och kontrollerade kaos 

som uppstått genom att befinna mig på dem, började jag dela in och upp världen.  

När den ryske litteraturforskaren Vladimir Propp studerade folksagor gjorde han den 

sensationella upptäckt att sagornas handling alltid strukturerades i motsatspar.57 Denna 

binära struktur härrör från själva berättarformen, det välbekanta och det annorlunda, 

Självet och de Andra. Genom en sådan uppdelning lyckas berättelsen också separera 

världen och dess varelser längs en skala mellan ont och gott. Dem som liknar mig, 

dem jag identifierar mig med, förkroppsligar alltid godheten. 58 

Syftet med undersökningen var samtidigt inte att skapa svart-vita förklaringsmodeller 

av platserna, utan att få tillgång till nyanserna, genom att titta bakom de berättelser jag 

redan  bär  på.  Jag  ville  också  formulera  varför  vistelsen  i  Israel  var  en  starkt 

känslomässig  upplevelse.  Jag  valde  därför  titeln  I  väntan  på  barbarerna, då den 

gestaltar också min upptagenhet med att dela in världen i ont och gott. 

Skolans  mål  att  sträva  mot  att  eleverna  ska  kunna  förhålla  sig  självständiga  och 

kritiska till den information de möter, svarar mot de krav som ställs i ett komplicerat 

och informationsrikt samhälle".59 Resan till Israel fick mig att reflektera över hur man 

på bästa sätt skapar en sådan läskunnighet. Jag har behandlat filmmaterialet med detta 

som utgångspunkt, som ett öppet oavslutat berättande, där det får sin mening också i 

läsakten, tolkningen och det Ricoeur kallar nygestaltningen. Relationen mellan texten 

och  läsaren  kan  förstås  som  en  utvidgad  kommunikationsgemenskap,  där  den 

ömsesidiga  dialogen  också  kan  refigurera  läsaren.60 Att  tolka  en  text  innebär  en 

sammansmältning  av  förståelsehorisonter,  där  den  tolkande  söker  en  mening  som 

artikulerar dennes egna förflutna. 

Filmmaterialet består av fem filmsekvenser: Strand i Jaffa, Tågresa mellan Jaffa och 

Jerusalem, Damaskusporten, Demonstration i Sheikh Jarrah, Strandpromenad i Jaffa. 

Jag satte mig över kronologin och upprättade en egen narrativ ordning. Sekvenserna 

är berättelser i sig, men skapar tillsammans också en berättande helhet. Berättandet 

57 Propp, Vladimir (1928), Morphology of the Folktale, övers. Laurence Scott, andra uppl., Austin & 
London 1968.  
58 Jonsson (1993), s. 43. 

59 http://www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917
60 Kristensson, Uggla (1994), s. 428f.
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innehåller inte en början mitt och slut, på så sätt kan berättelserna kombineras på olika 

vis, och skapa olika mening. 

Mängder  av  bilder  passerar  oss  revy  varje  dag,  så  snabbt  att  vi  knappt  hinner 

registrera dem. Som jag tidigare skrev går  knappt en dag utan att  ”Mellanöstern” 

dyker upp i nyhetsrubrikerna, bilder av konflikten som i sin mängd knappt längre 

betyder något. Därför ville jag skapa egna bilder från platserna, med en viss rytm, i ett 

pedagogiskt syfte att dess långsamhet uppmuntrar till eftertanke. 

Första kapitlet i Foucaults Order of Things är en analys av Diego Velázquez målning 

Las Meninas. Foucault skriver: ”We are looking at a picture in which the painter is in 

turn  looking out  at  us.  A mere  confrontation,  eyes  catching one another's  glance, 

direct looks superimposing themselves upon one another as they cross. And yet this 

slender  line  of  reciprocal  visibility  embraces  a  whole  complex  network  of 

uncertainties, exchanges, and feints. The painter is turning his eyes towards us only in 

so far as we happen to occupy the same position as his subject”.61 Liksom Foucault 

har jag tittat på platserna och de har tittat tillbaka på mig. De tittar också tillbaka på 

dem som är nyfikna och önskar att skapa sin egen tolkning och förståelse.  

3. Resultat och tolkning 
Undersökningen har, genom att experimentera med bild i kombination med text, blivit 

medveten om vilka funktioner berättandet kan fylla. Jag kände till Israel från andras 

berättande  och  genom  att  låta  mig  ledas  av  detta  berättande,  min  s.k. 

föreställningshorisont, har jag skapat en ny upplevelse av verkligheten. Jag har använt 

Ricoeurs begrepp  narrativ identitet, som innebär att självets identitet upptäcks och 

skapas i och genom berättandet. 

Filmmaterialet visar folk som rör sig på gatorna, människor som samtalar, barn som 

leker, vardagssysslor som utförs, jobb som sköts o.s.v. Konflikten mellan Israel och 

Palestina  är  vardag  där,  men  för  mig  var  det  en  starkt  känslomässig  upplevelse. 

Genom  att  filma  tre  platser  där,  har  jag  efter  hemkomsten  haft  ett  material  att 

reflektera  kring.  Det  har  skapat  en  distans  som  gjort  det  möjligt  att  bearbeta 

upplevelsen, och ge fördjupad förståelse om mig själv och världen. Undersökningen 

har  på  så  sätt  fått  syn  på  berättandets  oändliga  potential,  på  texters  och  bilders 

analytiska värde. W. J. T. Mitchell menar att alla bilder har kapacitet att fungera som 

61  Foucault, Michel (2002), Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, New York: 
Vintage Books, s. 4f.
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en metabild, en bild som kan användas för att reflektera över bilders natur, som en 

”slags virvel som suger in betraktarens medvetande och spottar ut ett oändligt antal 

reflektioner”.62 

Min undersökning är ett metanarrativ om narrativitet, en självreflexiv berättelse om 

narrationsprocessen. Till min hjälp har jag använt skrivandet och filmandet. Jag tittade 

jag på platserna och de tittade tillbaka på mig, och på så sätt har jag  fått fördjupad 

förståelse  för  hur  min  blick  är  informerad.  Seendet  som  kunskapsform  blir  allt 

viktigare i ett samhälle som genomgår en omställning till ett alltmer bildorienterat 

samhälle.  Mediernas  framställning  av  Israel  är  nästan  uteslutande  som ett  land  i 

konflikt, vilket har påverkat mig i hur jag förstår landet. Men som alla andra platser är 

Israel, och människorna som lever där, ett land i ständig förändring. Undersökningen 

har visat att förståelse aldrig är absolut eller statisk, utan i ett tillstånd av ständigt 

blivande. 

Undersökningen har också visat att berättandet har möjlighet att, i stället för att dela 

in världen i motsatspar, skapa förbindelser och förflytta sig mellan språk och kulturer. 

Genom att försöka befria mig från kunskap, ”lära av mig”63 såg den möjligheten att 

genom den narrativa fantasin bidra till ”omformuleringen av verklighetens problem”, 

och ge bilden av verkligheten en grundläggande karaktär av process och tillblivelse. 

En diskursanalytisk läsning av bilder och texter handlar om vad som inte ses eller 

sägs. Det osynliga kan vara nog så effektivt som det synliga.64 Mina bildsekvenser 

visar t.ex. nästan uteslutande män, fastän det egentligen var kvinnors berättande jag 

intresserade mig för. Min förförståelse sa mig att  kvinnorna på platserna  var mer 

otillgängligt för mig, men det berättar snarare mig än hur verkligheten är beskaffad. 

Berättandet har en viktig minnesfunktion. När jag tittar på det filmade materialet kan 

jag  erinra  mig  upplevelsen,  det  är  något  konkret  som  jag  kan  relatera  till. 

Filmmaterialet visar människors ryggtavlor, avstånd och anonymitet. I stället för att 

prata med människor på platserna, vara öppen med min nyfikenhet  och okunskap, 

filmade jag ”som om i smyg”. Min rädsla för att berätta fel, gjorde det svårt att berätta 

alls. I reflektionen kring vem som har rätt att berätta, har jag kommit fram till vikten 

62 Fritt översatt från engelska, ”What do pictures want?” Intervju med W. J. T. Mitchell, utförd av 
Asbjorn Grønstad & Øyvind Vågnes, i nättidskriften Image & Narrativ, november 2006, 
(http://www.visual-studies.com/interviews/mitchell.html). 
63 Jonsson (1993), s. 232.
64 Rose (2007), s. 165. 
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av att berätta. Om berättandet blir fel, kan jag alltid berätta om och igen. 

Berättandet är aldrig ett sant berättande, utan det bygger på en tolkning av andras 

tolkningar och på andras tolkningar av min tolkning. En plats är aldrig ”oskyldig”, 

inte heller det sätt den representeras. Den maktfaktor som finns i berättandet, är viktig 

att vara medveten om, men inte låta det förhindra berättandet. Som Spivak påvisar, att 

det snarare handlar om hur man intresserar sig. Undersökningen har visat att det finns 

mycket att lära genom att formulera sitt eget berättande. Jag menar därför att det i 

skolans värld är viktigt att låta eleverna själv få beskriva händelser, och låta dem bli 

skapare av sin egen historia. Genom detta får de ökad förståelse för sig själva, men 

också lättare att se på andras berättelser med nyfiken och kritisk blick.  

4.1 Slutdiskussion 
Berättelser finns överallt, de kommer från världen runtomkring oss och någonstans 

lever  de kvar, bildar  lager  i  vårt  medvetande eller  omedvetna.  Vi orienterar  oss  i 

världen  genom  vårt  berättande.  Det  konstruerar  vår  självbild  och  ger  vardagens 

handlande en tidslig karaktär. Berättandet positionerar människor, det innesluter och 

utesluter. Bland annat har  mediebevakningen kring Israel-Palestinakonflikten skapat 

verklighetsbilder, som jag har undersökt, och tittat bakom. 

Utgångspunkten med resan till Israel var att jag inte visste vad jag skulle finna där. De 

frågor och undringar jag ville ha svar på, hade satt i gång en rörelse, en oordning, som 

jag ville komma i harmoni med. Jag ville återställa ordningen som fanns innan jag 

började  undra.  Vägen  mot  ny  förståelse,  en  framåtrörelse  hade  uppstått,  mot  nya 

klarheter.65 Att  arbeta  utifrån  den  egna  upplevelsen  har  varit  både  besvärligt  och 

givande. Besvärligt för att jag har behövt iaktta mig själv på ett sätt som känts ovant 

och svårt.  Givande för att jag har erövrat insikt om vikten av att berätta. Med denna 

erövrat  insikt,  och  en  slags  försoning,  skulle  framtida  undersökningar  kring 

berättandet ha en ny utgångspunkt. 

Berättandet är ett lärorikt och värdefullt verktyg i förståelsen av oss själva och vår 

omvärld.  Denna tillblivelseprocess  är  en  viktig  utgångspunkt  inom all  pedagogisk 

verksamhet. Liksom Benjamins berättartyper, sjömannen och tidsresenären, har jag 

rört mig mellan olika platser och fått syn på hur världen är i ständig förändring. I 

stället  för  att  bygga  murar  kring  oss,  kan  berättandet  hjälpa  oss  att  ompröva 

vedertagna sanningar, korrigera världsbilder och riva murar. Berättandet är oavslutat 

65 Koppfeldt, Thomas (2005), Den svårfångade reflektionen, Lund: Studentlitteratur, s. 158. 
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och öppet för omskapande. Det förflutna, nutiden och framtiden skapar vi själva. 
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