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Inledning 

Bakgrund 

Att läsa skönlitteratur är något de flesta gör för att roa sig; för att få en möjlighet att slappna 

av och leva sig in en annan värld. Skönlitteraturens frekventa förekomst i skolundervisningen 

på olika nivåer har ibland avkoppling och verklighetsflykt som mål, men i de flesta fall finns 

ett pedagogiskt syfte bakom läsningen. Läsning av skönlitteratur i skolan förbättrar elevernas 

läsförmåga och underlättar inlärningen av nya ord och uttryck. Hur uppföljningen efter läs-

ningen ser ut varierar. En vanligt förekommande avslutning på ett skönlitterärt arbetsområde 

är att eleverna redovisar sina nya kunskaper i form av en bokrecension eller i form av ett 

muntligt eller skriftligt återberättande av historien de just tagit del av.  

         Den här typen av arbetsform är vanligt förekommande i skolorna men är långt ifrån det 

enda sättet att arbeta med skönlitteratur. Som lärare måste man i undervisningen följa kurs-

planer och läroplaner och sträva mot de mål som där finns angivna. Utöver det finns det en 

viktig fråga som man ständigt måste ställa sig; kommer eleverna att ha nytta av det här, nu 

och i framtiden, i hans/hennes egna liv utanför skolvärlden? Ett tillfälle där en vuxen männi-

ska har nytta av att skriva en bokrecension av den typen som förekommer i skolan är inte nå-

got vi stöter på speciellt ofta, om alls, i vardagen.  

         Att läsning förbättrar elevernas läsförmåga och vidgar deras ordförråd är givetvis en 

välkommen bieffekt av användandet av skönlitteratur i skolan, men om detta, snarare än en 

bieffekt, är huvudsaken med läsningen går vi miste om många av möjligheterna som skön-

litteraturen bär med sig. Arbetsmetoden i den här uppsatsen kommer istället främst att fokuse-

ra på skönlitteraturen som ett medel för eleverna att utvecklas som individer, genom reflek-

tion och diskussion med utgångspunkt i den skönlitterära texten. Fokus kommer snarast att 

ligga på skolans fostrande uppdrag och andra, rent språkutvecklande, effekter av läsningen 

kommer att betraktas som en välkommen sidoeffekt men kommer inte att behandlas mer ut-

förligt i uppsatsen.  

         Skönlitteraturen besitter en alldeles speciell förmåga att påverka människor, varför den 

utgör ett utmärkt underlag till diskussioner av ovan nämnda slag. Att litteraturen har en stor 

påverkan på människan är ingenting nytt.  Generationsromaner som Kerouacs På väg och 

Goethes Den unge Werthers lidande har fått människor att förändra – eller som i det senare, 

mer tragiska fallet, avsluta - sina liv efter en stark läsupplevelse. När Jack Kerouacs På väg 

kom ut fick den människor att lämna sina jobb och avsluta sina studier för att bege sig väster-
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ut och finna sig själva (Swartz 53).  På väg mötte också som nyutkommen roman en genera-

tion som var mer än redo att påverkas. Generationen som växte upp var den första på länge 

som inte slungades direkt ut i ett krig. Tomas Lidbeck, svensk bibliotekarie och fackboksför-

fattare, beskriver miljön som dessa människor växte upp i: ”Där fanns[…] en begynnande 

leda över att livet tycktes vara så utstakat: utbildning, yrke, partner, karriär. En leda där tvivlet 

kunde smyga sig in, en stilla undran över meningen med alltihop, en desperation, en existenti-

ell ångest” (Lidbeck 208). Samma leda möter vi hos människor även idag, och romanen på-

verkar med största sannolikhet människor till samma grad nu som den gjorde då den först 

kom ut.  

         För att få en lyckad diskussion om litteraturen krävs det att eleverna har möjlighet att 

leva sig in i romanens händelser och karaktärer. Många unga människor ger sig ut i världen 

för att resa och testa på det fria och spontana liv som Kerouac porträtterar i sin roman, och 

många av eleverna kan säkerligen känna igen sig karaktärerna och på så vis bli mer engagera-

de i sin läsning. På väg innehåller dessutom öppningar för en mängd diskussioner som är av 

största betydelse för de unga eleverna i gymnasiet som på sin väg mot vuxenlivet finner sig 

själva och grundlägger sina etiska ståndpunkter. En del av uppdraget i skolan är att fostra ele-

verna till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Litteraturen är ett utmärkt red-

skap för detta.   

Frågeställning 

Den här uppsatsen kommer att fokusera på hur vi utifrån Kerouacs På väg kan diskutera vär-

degrundsfrågor och frågor som på annat sätt är av vikt i elevernas utvecklande till vuxna 

människor. Uppsatsen inleds med en allmän diskussion runt litteraturundervisning i skolan 

och hur denna kan användas som en del i arbetet för att uppfylla läroplanens fostranskrav. 

Därefter behandlas Kerouacs På väg utifrån fem huvudteman; resandets funktion, avvikelse 

från samhället, idolisering och inflytande, genus och kvinnosyn, och avslutningsvis etnicitet. 

Samtliga teman inleds med en analys av betydelsefulla delar av romanen och avslutas med en 

redogörelse för hur denna analys kan användas i klassrumsdiskussioner. Avslutningsvis förs 

en diskussion om vikten av dynamik i klassrummet varefter uppsatsen avslutas med en sam-

manfattning. 

Litteratur i skolan: skolans uppgift och tidigare forskning 

Som lärare måste vi fundera på vad som är målet med vår litteraturundervisning. Är det själva 

läsningen som är huvudmålet eller är läsningen en förberedelse till den efterföljande diskus-
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sionen? Att eleverna läser är givetvis alltid åtråvärt, men att fokusera efterarbetet på att kon-

trollera att eleverna faktiskt har läst texten, snarare än att dra nytta av de många öppningar till 

diskussion som alltid finns i litteraturen, känns omotiverat. Med tanke på den energi och det 

engagemang som ligger i läsningen av en roman förtjänar eleverna en uppföljning som ger 

dem fördjupade kunskaper om litteraturen, livet och omvärlden snarare än en uppföljning som 

enbart fokuserar på att visa att texten är genomläst. 

         Vi kan förvisso inte som lärare styra över undervisningen helt själva utan måste alltid 

utgå från de styrdokument som finns att tillgå inom skolans värld. I kursplanen för Svenska A 

står det bland annat att eleven skall:  

-          kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på 

ett sätt som är anpassat efter situationen och mottagaren 

-          kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven 

      själv och för den valda studieinriktningen samt för eleven som 

            samhällsmedborgare 

-          kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften[…] 

-          kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar 

vid läsning av […] litterära texter från olika tider och kulturer (Kursplan för SV1201- 

Svenska A)  

         Genom att muntligen och skriftligen reflektera över viktiga frågor som kommer upp i 

litteraturen kommer eleverna att förbättra sin förmåga att ”förmedla åsikter, erfarenheter och 

iakttagelser”. Eleverna lär sig dessutom att använda texten för att ge tyngd åt sina åsikter och 

teorier; något de kommer att ha nytta av många gånger i sin utbildning, även utanför svensk-

ämnet.  

         Eleverna ska enligt kursplanen för Svenska A ”tillgodogöra sig det väsentliga i en text 

som är relevant för eleven själv och för den valda studieinriktningen samt för eleven som 

samhällsmedborgare” (kursplan för Svenska A, min kursivering). Många skönlitterära texter 

behandlar frågor som är viktiga i elevers utveckling från ungdom till vuxen, både för eleverna 

som privatpersoner och för eleverna som samhällsmedborgare. Det kan gälla alltifrån diskus-

sioner om etik, etnicitet, genus och människors lika värde till diskussioner om vad som är 

normalt, hur det är naturligt att känna i olika situationer och andra liknande frågor som kan 

vara relevanta i ungdomars trevande resa från barndomen till vuxenlivet. Den amerikanska 

litteraturpedagogen Louise Rosenblatt menar att litteraturen kan vara till stor hjälp för unga 

människor som i utvecklingen från barn till vuxen börjar tvivla på att deras tankar och känslor 

är normala: ”Litteraturen är ofta ett medel genom vilket tonåringen upptäcker att hans liv 
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speglar en vanlig erfarenhet hos andra i samhället” (Rosenblatt 161). På så vis fyller litteratu-

ren en viktig funktion, inte bara för eleven som samhällsmedborgare utan även för elevens 

personliga utveckling.  

        I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, beskrivs skolans uppgift att förmedla 

grundläggande värden till eleverna: 

                    Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla  
                    människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
                    solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta  
                    och förmedla. I överrensstämmelse med den etik som förvaltats av  
                    kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom  
                    individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 
                    ansvarstagande. (Lpf 94 3) 

Kerouacs På väg innehåller en mängd möjligheter för diskussion kring de här frågorna. Vad 

är det egentligen man menar med frihet? Har karaktärerna samma värde i romanen? Har kvin-

nor och män samma värde? Med de vilda resorna med Dean i spetsen där de dricker alkohol, 

tar droger, stjäl bilar och förbrukar kvinnor på löpande band inbjuder romanen också till en 

intressant diskussion om rättskänsla och ansvarstagande.  

         I Läroplanen för de frivilliga skolformerna kan man också läsa att ”[s]kolan skall främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (Lpf 94 3). Att arbeta med skönlit-

teratur är ett utmärkt sätt att utveckla elevers förmåga att sätta sig in i andra personers liv och 

öden. Genom att det är så lätt att leva sig in i skönlitteratur så blir det enklare för eleverna att 

förstå människor som kanske annars skulle kännas främmande för dem för att de lever i en 

annan kultur, har en annan sexuell läggning, lever med en annan ekonomisk eller social status 

eller helt enkelt har en annan syn på omvärlden.  

         Judith A. Langer, professor vid State University of new York i Albany som har gjort en 

mängd studier av litteraturreception och litteraturundervisning, beskriver hur litteraturen kan 

främja elevers förmåga att förstå andra: ”Litteraturen hjälper [eleverna] att finna sig själva, 

föreställa sig andra, värdesätta skillnader och söka efter rättvisa. De blir del i ett sammanhang 

och eftersträvar klarsyn” (Langer 13). Vidare menar Langer att ”Litteraturen spelar en viktig 

roll i våra liv, ofta utan vår vetskap. Den ger oss förutsättningar att utforska både oss själva 

och andra, att definiera och omdefiniera vilka vi är, vilka vi skulle kunna bli, och hur världen 

skulle kunna se ut” (Langer 17). Litteraturundervisningen i skolan blir så ett sätt för eleverna 

att, under lärarens ledning, utforska sig själva och fundera på hur de ställer sig till världen 

som existerar runt dem. De får chansen att sätta sig in i andra människors glädjeämnen och 
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sorger och får på så vis en bättre uppfattning om världen runt omkring dem och vilken deras 

roll i denna värld är.  

         Rollen att förmedla grundläggande värden till eleverna är inte helt okomplicerad. Ge-

nom att använda skönlitteratur i undervisningen menar Rosenblatt att man ”medvetet eller 

omedvetet förstärker etiska attityder” (Rosenblatt 28). Vidare resonerar hon om ansvaret detta 

lägger på läraren: ”Läraren bör granska sina egna etiska kriterier, som tvunget färgar allt han 

säger eller gör i lektionssalen. Han bör inte pracka sina egna fördomar på studenterna, men 

objektiviteten ska inte skapa intrycket att värdeomdömen saknar betydelse” (Rosenblatt 29). 

Läraren måste börja med att rannsaka sig själv och bli medveten om sina egna värderingar, 

eftersom dessa på något sätt alltid kommer att skina igenom i hans eller hennes undervisning. 

Sedan måste läraren lära sig att behärska konsten att förstärka elevernas etiska attityder i rätt 

riktning, utan att för den sakens skull tvinga på dem sina egna tankar och idéer. För att under-

visningen ska få rätt effekt måste eleverna själva komma fram till vad de tycker är rätt och fel. 

Problemet med detta är att i de flesta klassrum finns en allmänt accepterad idé om att läraren 

alltid har de rätta svaren. Om läraren yttrar sig i en fråga blir hans teori genast sanning; en 

sanning som eleverna ofta inte vågar ifrågasätta. Lärare måste således ha mycket stor respekt 

för den inverkan deras ord har på eleverna.  

         Ett sätt att motverka denna effekt är att från början ta en diskussion med eleverna om 

litteraturstudiets natur. Det finns, och kommer alltid att finnas, olika tolkningar av litterära 

verk. Därför behöver inte lärarens tolkning vara mer rätt än någon av elevernas tolkning. Där-

emot måste givetvis alla tolkningar, för att vara trovärdiga, utgå från vad som faktiskt står i 

den litterära texten och inte vara slumpartade gissningar. Anders Palm, svensk litteratur- och 

språkvetare understryker att ”[d]iktverkets relativa öppenhet innebär inte att texten förden-

skull är utlämnad till ett subjektivt och okontrollerat godtycke” (Palm 194). Trots att flertalet 

tolkningar är möjliga ska inte klassrumsdiskussionen kretsa kring allmänt ”tyckande” utan 

grund i litteraturen. Varje tolkning måste vara rimlig och väl underbyggd i texten. 

         För att diskussionen i klassrummet ska bli lyckad krävs det att eleverna läser något som 

överrensstämmer med deras språkliga nivå och som de dessutom på något vis kan relatera till: 

                  Studenten behöver liksom nybörjarläsaren möta litteratur för vilken han  
                  äger de intellektuella, emotionella och erfarenhetsmässiga verktygen. 
                  Han måste också utnyttja tidigare livs- och språkerfarenheter som  
                  råmaterial när han formar den nya erfarenhet som symboliseras på sidan.   
                 (Rosenblatt 36) 

Vid valet av litteratur bör vi därför se till att det litterära verket ligger på en lämplig språklig 

nivå för eleven. Att låta eleverna plåga sig igenom en bok som de inte förstår något av ger 
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ingen större utdelning ur ett pedagogiskt perspektiv. I många av de klassiska verk som ingår i 

den västerländska kanon kan språket vara för komplicerat för att gymnasieelever utan svårig-

heter ska kunna ta sig igenom boken, vilket inte bara kommer att försämra elevernas förmåga 

att aktivt delta i den efterföljande diskussionen, det kommer dessutom att lämna eleverna med 

en dålig läsupplevelse. Om eleven istället möter litteratur som ligger på hans eller hennes 

språkliga nivå så finns det goda chanser att både själva läsupplevelsen och diskussionen om 

litteraturen blir goda erfarenheter för eleven. För att eleverna hela tiden ska fortsätta att ut-

vecklas så måste den språkliga nivån gradvis höjas. Om nivån aldrig höjs mer än att eleverna 

kan förstå verket med vägledning från lärare och kamrater bäddar vi för en god läsupplevelse 

samtidigt som eleven får chans till fortsatt utveckling. Genom att finna litterära verk som ele-

verna kan relatera till innehållsmässigt ökar vi också chanserna att åstadkomma en lyckad 

diskussion om romanen. Då eleverna kan känna igen sig i karaktärerna och leva sig in i berät-

telsen är det lättare för dem att forma en åsikt om händelserna i berättelsen vilket kommer att 

leda till en mer djupgående analys av romanen.  

         Alla elever är på olika platser i livet och i sin kunskapsutveckling vilket innebär att lära-

ren ofta måste anpassa sin undervisning till en väldigt heterogen grupp. I varje klassrum finns 

elever som tycker om läsning och elever som avskyr läsning, där finns elever med stor språk-

lig begåvning och elever med mindre språklig begåvning, där finns blyga elever och elever 

som älskar att låta sin röst höras, där finns kvicktänkta elever och elever som måste få lite 

längre tid på sig med tankearbetet. Med detta i åtanke bör det poängteras att det inte finns 

någon slags allmängiltig undervisningsmodell som fungerar i alla situationer och med alla 

elever.  Det är också viktigt att vi tillåter oss en viss frihet när vi arbetar med skönlitteratur på 

detta vis. Om en intressant fråga dyker upp bland eleverna så bör den givetvis följas upp, oav-

sett om det är planerat att detta ska diskuteras eller inte. På så vis går vi inte miste om intres-

santa frågor och eleverna känner att deras åsikter och idéer tas på allvar, vilket är en av grund-

förutsättningarna för en lyckad och engagerad klassrumsdiskussion.  

Utredning 

Att vara på väg; om resandets funktioner  
Uppfinningar som tåg, bilar, båtar och flygplan har gjort det möjligt för människan att se och 

utforska platser utanför den närmaste hemmiljön. Med tiden har resandet utvecklats till något 

mer än bara en möjlighet att vidga sina vyer och idag handlar resor även om att finna sig själv, 

att leta efter äventyr och att uppleva den ultimata friheten.  Att befinna sig på vägarna och att 
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köra bil menar Kari Hensley, fil. dr. i media, kultur och kommunikation vid New York Uni-

versity, har en symbolisk betydelse i amerikansk kultur: “[P]erhaps Americans love the idea 

of driving- its promises of freedom, speed, adventure and independence” (Hensley 173). I På 

väg möter vi ideligen denna aspekt av bilkörning. Att vara på vägarna har ingenting med att ta 

sig från den ena platsen till den andra att göra, det är istället en ständig jakt på frihet och även-

tyr.  

         I början av romanen är det drömmen om Västern som lockar Sal. Under den första resan 

mot detta mål lever Sal mer eller mindre på äppelpaj. Som ett uttryck för västerns dragnings-

kraft blir pajen allt godare ju närmare sitt mål Sal kommer. Kerouac bygger så upp spänning-

en tills Sal slutligen är framme vid resans ljuva mål, och västerns charm väntar inte med att 

visa sig. På en matservering möter Sal en bonde som personifierar det enkla och glada livet i 

västern: 

                  Jag hörde ett väldigt skratt, jordens väldigaste skratt, och där kom en  
                  råbarkad gammaldags Nebraskabonde in på stället med en drös andra  
                  killar; man kunde höra hans hesa råmanden tvärs over slätterna den dagen,     
                  tvärsöver hela deras gråa värld. Alla andra skrattade med. Han bekymrade 
                  sig inte om någonting här i världen och visade alla den största aktning. 
                  Hör på mannens skratt bara, sa jag till mig själv. Det är Västern det, här är  
                  jag nu, i Västern. (Kerouac 53) 

Nebraskabonden besegrar skrattande den tråkiga vardagen och ägnar sig istället åt att be-

kymmersfritt njuta av livet på ett sätt som väl sammanfaller med Sals bild av Västern. Snart 

nog visar det sig dock att livet i Väst inte är så bekymmersfritt som Sal hela föreställt sig.  

         Efter att ha tillbringat en tid på vägarna med diverse vilda äventyr finner plötsligt Sal att 

Västern har förlorat sin glans. När Sal bestämmer sig för att återvända till New York efter sin 

första tripp är han så utled på sitt liv att han till slut inte kan göra annat än att skratta åt elän-

det: ”Jag satt där ensam i bilen och väntade medan [min chaufför] var på kundbesök i Allen-

town och skrattade hejdlöst. Herre jävlar vad jag var less på livet” (Kerouac 147). Livet i Väst 

var inte lika flärdfullt som Sal hoppats på och när han på hemvägen från detta äventyr kom-

mer fram till tågstationen hungrig och trött blir han bortvisad när han försöker spendera natten 

på en bänk:  

                 I Harrisburg på kvällen blev det att sova på en bänk i stationshuset;   
                 stationspersonalen körde iväg mig i gryningen […] Jag stapplade härjad  
                 ut från stationshuset; jag hade ingen kontroll längre. Allt jag såg hos  
                 morgonen var samma vita sken som gravens. Jag var dödligt utsvulten”  
                (Kerouac 147).  
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Morgonen som vanligtvis förknippas med ljus och hopp har här ”samma vita sken som gra-

vens”, och Sal är inte bara hungrig, han är ”dödligt utsvulten”. Dessa referenser till döden 

visar graden av Sals depression vid detta tillfälle i berättelsen. Kontrasten mellan den hoppful-

la resan Västerut och det bittra slutet på samma resa blir här uppenbar.  

         Vi kan alltså konstatera att Västern i sig inte når upp till Sals höga förväntningar; istället 

är det resan dit som ger flest ”kickar” och själva resandet blir så en viktig del av Sal och De-

ans sökande efter den ultimata erfarenheten; efter IT!. Omar Swartz, amerikansk retorikfors-

kare och kritiker, menar att vägen i sig representerar något annat än bara en färdled, han me-

nar att vägen lever sitt eget liv: 

                  Rather, the “road” represents an odyssey; it itself is a drama. In other  
                  words, the “road” is a wilderness; it is not the most direct path between  
                  two cities. This is why Dean Moriarty is such an important figure in the  
                  text and in Kerouac’s world. Dean is not simply the companion figure to 
                  Sal in the novel, the “other” to Sal’s observations. Dean is the novel.  
                  (Swartz 66).  

På de amerikanska vägarna möter Sal och Dean olika människor, alla med en egen historia att 

berätta. På det här viset blir vägen till mer än något att färdas på, det blir ett ständigt pågående 

drama och en djungel av livsöden. Dean är den givna föraren på de långa resorna och han är 

också den som i sin eviga rastlöshet ser till att de båda kommer ut i detta drama vid tillfälle 

efter tillfälle. Dean får så den viktiga funktionen som Swartz beskriver; han är romanen. Både 

Sals och Deans rollfigurer fyller en viktig funktion i berättelsen, men att tänka sig romanen 

utan Deans karaktär är nästintill omöjligt. Anledningen till detta är just att det som omvandlar 

vägen från en plan skiva av asfalt till ett äventyr är Dean. Swartz fastställer att det är genom 

Dean som vägen får sin mening: ”[I]n On the Road, it is Dean, not Sal, who is the outcast 

prophet  through whom the road becomes meaningful, becomes something more than a path 

between two cities”(Swartz 66).  

         I kontrast till det liv i Södern som Sal beskriver som ganska tråkigt framstår Deans vilda 

äventyr som den ultimata friheten, och det är detta som gång efter annan leder Sal ut på nya 

äventyr: 

                  En dag när alla våra släktingar satt i salongen i Testament, taniga 
                  män och kvinnor med Söderns gamla jord i blicken som pratade  
                  med låga, klagande röster om vädret och skördarna, och drog den 
                  vanliga håglösa redogörelsen för vem som hade fått barn, vem som  
                  hade flyttat och så vidare, kom en lerstänkt Hudson -49 körande på  
                  jordvägen och stannade utanför huset. (Kerouac 151) 
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Där kommer Dean, ”muskulös, orakad och rödögd” och det frenetiska resandet är igång igen 

(Kerouac 151). Kontrasten mellan Dean och hans lerstänkta Hudson och Kerouacs porträtt av 

det vardagliga livet i Södern blir här slående. Sals släktingar är taniga och har gammal jord i 

blicken, de talar lågmält och med ”klagande röster” medan de likgiltigt går igenom det senaste 

skvallret. Istället för den jordiga blicken som karakteriserar Sals släktingar är Dean rödögd. 

Deans röda ögon, ovårdade skägg och lerstänkta bil ger läsaren en idé om vilka äventyr Dean 

har varit med om under resan till Sal. I kontrast mot Sals lågmälda, likgiltiga släktingar blir 

Deans funktion i berättelsen tydlig; Dean är äventyr. Väl hemma från den första resan reflek-

terar inte Sal över sin alldagliga tillvaro i Södern förrän Dean dyker upp och likt en sjukdom 

”smittar honom” med sin äventyrslust: ”Jag hade tillbringat en lugn och stilla jul på landet, 

som jag insåg när vi kom in i huset och jag fick syn på julgranen och presenterna, kände dof-

ten av ugnsstekt kalkon och lyssnade till släktingarnas samtal, men nu hade bacillen smittat 

mig igen, och bacillen hette Dean Moriarty, och jag var klar för en ny vända runt böjen” (Ke-

rouac 158).  

 

I klassrummet:  
En enkel ingång till texten kan vara att diskutera vad Sal och Dean så enträget strävar efter på 

deras otaliga resor. En möjlighet att få igång diskussionen är att låta eleverna reflektera över 

följande citat:  

                 Carlo satt och spanade kisande in den vimsiga galenskapen. Till sist 
                 slog han sig på knäna och sa: ’Jag har nånting att säga’.  
                 ’Jaså? Jaha?’  
                 ‘Vad är tanken med den här resan till New York? Vad är det för 
                 skum historia du har för dig nu? Jag menar människa, varthän är 
                 du på väg? Varthän är du på väg, Amerika, i din blänkande kareta  
                 om natten?’ 
                ’Varthän är du på väg?’ ekade Dean, vindade och gapade. Vi satt  
                 där och visste inte vad vi skulle säga; det fanns inget att prata om 
                 längre. Det enda som fanns att göra var att ge sig av. 
                 (Kerouac 162) 

Eleverna får sedan med utgång i texten resonera om resandets funktion i romanen; Vad är 

poängen med alla resor? Vad är detta eftertraktade IT! som Sal och Dean söker efter? Har 

eleverna något i sitt eget liv som de strävar efter på samma vis som Sal och Dean strävar efter 

IT!? Varför reser eleverna själva? Här kan eleverna också reflektera över utgången av roma-

nen och diskutera huruvida Sal och Dean lyckas med att uppnå sina mål på de många resorna 

eller inte.  
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         Den första resan, som på många vis bildar en mall för övriga resor, kan vara värd att 

diskutera mer i detalj. Här kan eleverna diskutera vad de tror att Sal förväntar sig finna i Väst, 

hur karaktärens förväntningar byggs upp, hur Väst och Söder beskrivs i romanen, vilka slut-

satser de kan dra av att Sal och Dean trots den relativt misslyckade begynnelseresan ändå ger 

sig ut på resa efter resa och så vidare.  

         ”Individens frihet” hör till de grundläggande värden som skolan skall förkroppsliga och 

förmedla (Lpf 94 3). Med utgång i texten kan vi komplicera begreppet ”frihet”; Är vi fria att 

göra vad som helst? Vad innebär frihet för Sal och Dean? Uppnår de den frihet de strävar ef-

ter? Vad är frihet för eleverna? Gör Sal och Dean något i deras jakt på frihet som skadar andra 

människor? Hur fria får vi egentligen vara? I samband med denna diskussion är det lägligt att 

vidga resonemanget tillexempel genom att granska FN:s dokument om mänskliga rättigheter 

och se vad den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter säger 

om individens rätt till frihet.  

         Slutligen kan begrepp som ”journey of life”, ”att utvecklas som människa” och ”att fin-

na sig själv” diskuteras. Dessa uttryck är vanligt förekommande i dagens mediadiskurs och vi 

hör om dem på radio, ser program om dem på teve och läser om dem i tidningar och böcker. 

Här kan eleverna komplicera även dessa begrepp utifrån den skönlitterära texten. Vad innebär 

det att finna sig själv och att utvecklas som människa? Är det något vi måste göra för att må 

bra? Mår romanens karaktärer bättre efter deras många resor? Har de utvecklats och funnit 

vad de söker efter?  

          

           

Avvikelse från samhället 
Sal och Deans sökande efter IT! är den främsta orsaken till att de under romanens gång spen-

derar otaliga timmar på Amerikas vägar. De letar efter något extra, något som inte står att 

finna i den vardagliga, vita, medelklasstillvaron. En kväll lyssnar Sal till en av Carlos och 

Deans långa filosofiska diskussioner och visar här en medvetenhet om att de troligtvis aldrig 

kommer att nå fram till denna upplevelse de så ivrigt söker efter: “’Den där sista yttersta gre-

jen’, sa jag, ‘den är vad du aldrig kan få tag i Carlo. Ingen kan nå den yttersta grejen. Vi lever 

ständigt i hopp om att få tag i den en gång för alla.’ (Kerouac 83). Precis som att resandet 

handlar mer om att befinna sig på vägarna än att nå fram till slutdestinationen så handlar sö-

kandet efter IT! kanske snarare om själva sökandet än om att finna IT!. 
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         För att uppnå den ultimata erfarenheten eller det ultimata tillståndet som Sal och Dean är 

på jakt efter måste de först överge sina band till den alldagliga medelklasstillvaron. Swartz 

beskriver hur Sal överger denna tillvaro men inte lyckas fullt ut med att knyta sig an till en 

annan: 

                   In the case of Sal, we find a man who belongs to a middle-class  
                   existence but who chooses to sever his ties. But while Sal steps out 
                   of his middle-class lifestyle, he fails to step into another sphere of  
                   substance. (Swartz 95) 

 När Dean dyker upp lämnar Sal medelklasstillvaron i Södern för att ge sig ut på vägarna. Sal 

lyckas aldrig till fullo leva det galna liv som Dean lever. Han deltar i Deans värld men lyckas 

aldrig riktigt bli en del av den. Den ”värld” som Dean har lyckats bli ett med syftar på den så 

kallade beatkulturen som växte fram i Amerika på 50-talet.  

         I ett försök att reda ut vad beatkulturen egentligen är ger Claes Göran Holmberg, svensk 

litteraturvetare, exempel på tre möjliga tolkningar av begreppet ”beat”. Beat kan, menar 

Holmberg, stå för ”beaten”, slagen, och på detta vis representera en ”outsidergeneration som 

inte [vill] inrangera sig i samhället utan hellre bli luffare [och] världsnomader” (Holmberg 

204). Det kan också stå för ”beatific”, de ”saliggörande” eller ”glädjestrålande”, och så repre-

sentera ”den profana och religiösa extas [som beatkulturens anhängare] eftersträvade” (Holm-

berg 205). Den tredje tolkningen av ”beat” är den rent musikaliska, att ”beat” i all enkelhet 

står för beat, det vill säga ”rytmen i musiken, speciellt jazzmusiken” (Holmberg 205). Samtli-

ga idéer stämmer väl in på det liv Sal och Dean lever ute på vägarna. Istället för att anpassa 

sig efter normen och leva det typiska medelklasslivet med arbete, familj och ansvar ger de sig 

ut för att leva i största mån av enkelhet, alltid på drift mot nya mål. I jakt på ständiga kickar 

finner de sig också till slut ”beaten”, slagna. Det tidigare exemplet där Sal utsvulten spenderar 

natten på en parkbänk i väntan på att få återvända till New York är en av många scener i ro-

manen där huvudpersonerna finner sig själva besegrade av livet de lever i sökandet efter vad 

Holmberg refererar till som ”den profana och religiösa exstas[en]”. Att musiken är en viktig 

komponent i romanen råder det inga tvivel om. Det finns en mängd scener som beskriver mu-

sikaliska framträdanden, främst av jazzmusiker, och musiken står också för många av de 

kickar som romanens protagonister upplever under sina resor.  

         Swartz ger en liknande bild av vad det innebär att tillhöra den framväxande beatkultu-

ren:  

                 [T]o be ”beat” was to be in another time- to be in your body physically but 
                 to be outside the solidarity that people generally feel for one another. The  
                 rhythm of the drums, the desolation of the streets, the bliss of beatification- 
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                 all imply a break with normal time, a transcendent of the mundane. All these      
                 conditions lead to new perspectives of the world. To be “beat” is to force  
                 one’s self, or to be forced to explore new forms of consciousness and being.  
                 (Swartz 12) 
I På väg ser vi tydligt karaktärernas brist på solidaritet med deras medmänniskor. De stjäl 

bilar och mat, förbrukar kvinnor på löpande band, och fokuserar hela tiden på de egna beho-

ven i första hand, utan att ta hänsyn till de personer som kommer i deras väg.  

         Swartz redogör för vilken betydelse mötet med samhällets marginaliserade har för ka-

raktärernas anslutning till beatkulturen. Det är under resorna som Sal och Dean får se olika 

delar av världen, tänja på sina mentala och fysiska gränser och möta sina medresenärers vitt 

skilda livsöden. Dessa nya erfarenheter är i sin tur vad som gör det möjligt för karaktärerna att 

söka efter meningen med sina liv: ”While exploring the bohemian underworld of vice, sex, 

drugs and nonconformity, the men search for new meanings in their lives. These meanings 

derive from lessons learned on the road, from interaction with the marginalized, the simple, 

the poor people they meet in their travels" (Swartz 19). Speciellt identifierar sig Dean och Sal 

med afroamerikaner, som på 40-och 50-talet var starkt marginaliserade. 

        Swartz redogör för hur karaktärernas identifikation med den afroamerikanska kulturen 

kan grundas i en vilja att frångå den vita medelklassnormen. Sal känner inte full tillhörighet 

till den vita medelklassnormen medan Dean, som inte heller han identifierar sig med den vita 

medelklassmannen, går steget längre och aktivt arbetar för ge denna norm en ny innebörd:   

                  While Sal Paradise experiences the thoughts and feelings of cultural  
                  alienation from the middle-class white world, Dean embodies them.  
                  Literally, Dean is, body and soul, the antithesis of “white man’s  
                  ambition”. Dean is the “Other”, the white man who refuses to uphold 
                  the expectations of his “race” and class and who, instead, chooses to  
                  redefine those expectations, challenging others to do so as well. He  
                  represents the breakdown of the “white man’s morality”, accentuating 
                  its hypocrisy and the false sense of self-importance that it cultivates  
                  (Swartz 89). 

Genom att med stolthet bryta mot lagen och inte visa hänsyn till sina medmänniskor visar 

Dean upp en annorlunda bild av den vita medelklassmannen.  

         Swartz beskriver grundtanken bakom vad han refererar till som ”the cult of high expe-

rience”: “The cult of high experience involved the loose ideology that ‘anything goes’ and 

that the more intense the flame, the more valuable the fire” (Swartz 18). För att uppnå denna 

intensiva flamma utmanar Sal och Dean samhällets rådande normer genom att leva ett liv 

ständigt på väg, fyllt med kvinnor, berusning, musik och kriminalitet. 
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I klassrummet: 
Många av eleverna på gymnasiet befinner sig i ett stadium av sitt liv då de bestämmer vilka de 

vill vara, vilken stil de ska ha, vilka etiska kriterier de vill leva efter, vilken typ av människor 

de vill spendera sin tid med och så vidare. För att finna sin egen väg i livet är det många som 

väljer att avvika från samhällets normer i olika grad. Här kan därför en diskussion om beat-

kulturen bli oerhört intressant. Genom att berätta om beatkulturen, och romanens betydelse 

för denna, ger läraren eleverna en grund att stå på i diskussionen. Eleverna kan sedan börja 

med att diskutera vad beatkulturen innebär. Varför lever Sal och Dean som de gör? Vad vill 

de få ut av sitt sätt att leva? Finns det de söker att finna i beatkulturen? Här kan eleverna ock-

så diskutera vad det är Sal och Dean avviker från. Hur skiljer sig det vita medelklassamhället 

från beatkulturen, och varför väljer Dean och Sal att ansluta sig till den senare? Eleverna kan 

också reflektera över hur de själva och människor i deras omgivning avviker från samhällets 

normer och varför människor väljer att göra det. 

         Eleverna kan även diskutera hur det kommer sig att Sal och Dean identifierar sig med 

samhällets marginaliserade. Vad tror de sig finna i livet på samhällets utkanter? Varför väljer 

de att ansluta sig till just de fattiga och utsatta i samhället? Här kan eleverna resonera om hur 

samhällets marginaliserade framställs i boken och diskutera hur mötet med dessa är skildrat 

från karaktärernas perspektiv. Stämmer denna bild med verkligheten eller glorifierar roman-

karaktärerna de marginaliserades liv?  

         I processen att avvika från samhället utför Sal och Dean en mängd tvivelaktiga hand-

lingar. Eleverna kan här möta läroplanens krav på diskussion om ansvarstagande och rätts-

känsla genom att diskutera Sal och Deans beteende. Hur långt får man gå i sökandet efter ett 

liv man trivs med? Eleverna kan samtidigt reflektera över hur Sal och Deans levnadssätt por-

trätteras i romanen; döms det ut eller glorifieras det? Tycker eleverna själva att det är okej att 

leva som Sal och Dean gör? 

 

Idolisering och inflytande 
Deans karaktär har en stor betydelse för Kerouacs roman. Förutom att vara den som tar initia-

tiv till resorna och äventyren är Dean också en mycket karismatisk karaktär med stort infly-

tande på romanens övriga karaktärer. Holmberg menar att Kerouac redan på romanens första 

sida drar paralleller mellan Jesus och Dean. ”The coming of Dean Moriarty” står där att läsa, 

och Holmberg menar att detta anspelar på ”The coming of Christ” (Holmberg 200). En när-

mare granskning av romankaraktärernas förhållande till Dean visar också att han blir behand-
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lad med enorm respekt och att övriga karaktärer många gånger följer Deans vilja utan att pro-

testera, eller ens fundera över rimligheten med Deans många galna idéer. Dean glorifieras och 

avgudas i romanen till den grad att en jämförelse med Guds son inte förefaller orimlig. 

         Många av karaktärerna i På väg är starkt influerade av människor i Kerouacs liv. Deans 

förebild, Neal Cassady, var han precis som Dean dyrkad av sin omvärld. Jim Holmes, en av 

Cassadys nära vänner, berättar om hur han, och även Kerouac, beundrade Cassady: ”Det var 

en fantastisk man! Man rådde knappast för att man älskade honom, och det menar jag bok-

stavligen. Jack avgudade Neal. I själva verket gjorde nästan varenda människa det” (Jacks bok 

99). Swartz beskriver hur Kerouac och beatkulturens medlemmar ger Cassady och hans likar 

en närmast helgonlik status: 

                 In studying people like Cassady, Kerouac saw an aura of brilliance  
                 emanating from the spirits of frantic men who pressed the forms of their 
                 existence to the limits of experience. The fact that these actions were 
                 done in madness- or in other disregard for the constraints or limitations 
                 of the body-seemed only to add appeal to their calling and to legitimize  
                 the authenticity of their motives. Thus, these personalities- best  
                 exemplified in Cassady[…] accumulated an almost saint-like status among 
                 their followers as holy prophets opposing the caution and conformity of 
                 post-World War II America. (Swartz 13)   

Genom att tänja sina gränser och bli något utöver den vanliga medelklassamerikanen, ständigt 

tangerandes galenskap, lyckas Cassady imponera på Kerouac till den grad att han inte bara 

själv ansluter sig till den spirande beatkulturen utan dessutom låter Cassady spela en huvud-

roll i hans fiktion. Mycket av handlingen i På väg kretsar runt Dean och det är också hans 

karaktär som styr över resandet och äventyret. 

         Romanen innehåller många exempel på situationer där Dean styr över händelsernas ut-

veckling. När de är på väg till New York ger Dean tydliga order om hur de övriga karaktärer-

na ska vara placerade i bilen: “Vi lägger alla prylarna baki, alla mrs P:s möbler, och så sitter 

vi gosigt och trängs härfram allihopa och berättar historier mens vi ger järnet till New York. 

Marylou, honungsmuttan min, du får sitta bredvid mej, sen Sal, sen Ed vid fönstret, stora Ed 

ger lä för draget…” (Kerouac 156). Senare i romanen ber han Sal och sin flickvän Marylou att 

de ska ta av sig sina kläder under en resa på vägarna:  

                   ’Hörni båda två, nu tycker jag ni ska göra precis som jag och befria 
                    er från alla dom där kläderna - för vad är det för vits med kläder?  
                    menar jag, va? – och sola era söta magar tillsammans med mej. 
                    Kom igen nu!’ Vi körde västerut in i solen; den föll in genom  
                    vindrutan. ’Öppna lilla maggen nu när vi kör rätt in i solen.’ Marylou 
                    lydde utan omsvep, jag också. (Kerouac 209)  
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Deans karaktär placerar sig själv i en auktoritär roll genom att ge order på ett sätt som annars 

är typiskt för doktorer, ledare inom militären, chefer och andra högt uppsatta personer med en 

yrkesroll där auktoritet är en självklar del. I samspråk med nära vänner ter sig däremot denna 

auktoritet aningen felplacerad, och sättet på vilket Marylou och Sal ”lyd[er] utan omsvep” ger 

situationen en ytterligare känsla av ojämnt fördelad makt. 

         Situationen styrs av Dean, även då han inte befinner sig på plats. Inför hans ankomst i 

Denver krävs minutiösa förberedelser:  

                  ”’Var ska han bo? Ska han äta hos nån? Finns det nåra tjejer åt honom?’  
                  Det var som en Gargantuas annalkande ankomst; förberedelser måste  
                  vidtagas för att bredda Denvers rännstenar och revidera vissa lagar så  
                  de anpassades efter hans lidande skrov och detonerande extaser”. 
                  (Kerouac 318) 

Här ser vi återigen ett exempel på hur omgivningen anpassas efter Dean snarare än att Dean 

anpassar sig till den. Denvers rännstenar ska vidgas och dess lagstiftning ska justeras. Dean 

ska varken behöva leta efter sovplats, mat eller kvinnor. Dean blir behandlad som en kung, 

och beundras också som om han vore en sådan. 

         Marylou utstår mycket under sitt förhållande med Dean, men trots att hon kommit till ett 

stadium där hon själv inser att deras förhållande aldrig kommer att bli funktionellt, så beund-

rar och älskar hon honom ändå i hans galenskap: 

                   Hon visste att hennes kärlek aldrig skulle bära frukt, för när hon 
                   tittade på hans beniga ansikte och spretande haka, och såg den  
                   manliga självtillräckligheten och den tankspridda hänsynslösheten  
                   därbakom, insåg hon att han var alltför galen för att det skulle 
                   vara möjligt. Dean var övertygad om att Marylou var ett fnask;  
                   han anförtrodde mig att hon var en patologisk lögnerska. Men när 
                   hon betraktade honom med den här distansen var blicken ändå  
                   kärleksfull[…]. (Kerouac 212)   

Trots Deans negativa bild av Marylou, och trots den ganska frånstötande bilden Marylou må-

lar upp av den hänsynslösa, tankspridda och självupptagna Dean, så hyser Marylou fortfaran-

de varma känslor för Dean. 

         En lika förbehållningslös beundran erhåller Dean av Sal. Under berättelsens sista resa 

pratar Dean och Sal med deras spanskspråkige vän i Mexico, och Sal tror för ett ögonblick att 

Dean, utan att kunna språket, förstår allt som deras vän säger: 

                   Ett vansinnigt ögonblick trodde jag att Dean förstod allt killen sa av 
                   ren naken intuition och plötslig genialisk insikt, ofattbart inspirerad  
                   av sin glödande lycksalighet. I den stunden var han dessutom så exakt 
                   lik Franklin Delano Roosevelt – nån sorts synvilla i mina brinnande  
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                   ögon och min omkringseglande hjärna – att jag satte mig kapprak upp  
                   i sätet och flämtade till av häpnad. (Kerouac 346) 

I klassrummet: 
En viktig aspekt att diskutera gällande Deans karaktär är den effekt han har på övriga karaktä-

rer i romanen. Eleverna kan själva ge exempel på situationer där Dean idoliseras eller utövar 

ett stort inflytande på andra karaktärer, och läraren kan till exempel ta upp de episoder som 

här behandlas i föregående stycke. Med denna utgångspunkt kan eleverna sedan diskutera vad 

det är som gör att människor beundrar andra och låter dem ha inflytande över sina liv. För att 

bredda diskussionen kan man diskutera vitt skilda exempel som Dalai Lama och Hitler och på 

så vis få en mer mångfacetterad bild av de många anledningar som finns till att vi låter oss 

påverkas av andra människor.  

         Med detta i färskt minne kan eleverna sedan gå vidare med att diskutera varför Dean har 

denna status i sin omgivning. Dean framställs många gånger i romanen som självisk, egensin-

nig, bortskämd och hänsynslös, så varför är det just han som idoliseras på detta vis? Slutligen 

kan eleverna diskutera om det finns situationer då de själva blir starkt påverkade av männi-

skor. Är detta bra eller dåligt? Hur mycket påverkan ska andra människor få ha över våra liv? 

Genus och kvinnosyn   
Läsaren får följa med Dean och Sal på deras resor och se landskap, människor, bilar och 

kvinnor passera längs deras resväg. Kvinnorna i romanen är många och de blir inte alltid be-

handlade på bästa vis. Swartz beskriver Deans leverne under resorna genom Amerika och 

Mexiko: “Dean traverses both this country and Mexico in a mad tirade of adultery, bigamy, 

wife-sharing, divorce, marriage, pregnancies, and innumerable one-night stands (Swartz 79). 

Vidare menar Swartz att Deans beteende inte har något att göra med en vilja att framstå som 

manlig. Swartz redogör för hur Deans kvinnosyn istället är förknippad med hans strävan efter 

att tänja sina gränser: 

                  In no sense can Dean be seen as ”macho,” although there is a  
                  temptation to read him in that way. Dean does not simply have  
                  mistresses to emphasis his “manliness”; rather, Dean consumes women  
                  with such ferocity and mindlessness that other motivations have to be  
                  inferred. Dean is more than phallocentric; this “more” is a  
                  transcendence that also exceeds base forms of machoism. Simply, Dean  
                  uses sex to transcend the constraints and limitations placed on sexuality  
                  by society. (Swartz 74-75).  
Dean förför inte kvinna efter kvinna för att visa att han är manlig och ”macho”. Dean behand-

lar kvinnor på samma vis som han behandlar sina bilar; oförsiktig utnyttjar han dem tills det 
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inte längre går eller tills det inte längre är lika roligt. Denna tanklösa konsumtion av kvinnor 

är enligt Swartz ännu ett sätt för Dean att protestera mot det vita medelklassamhället och dess 

normer och lagar. De gränser som samhället genom skrivna och oskrivna lagar lagt på männi-

skans sexualitet vill Dean överträda, i sin jakt på IT! och de ultimata upplevelserna. 

         I Mexico besöker Sal och Deans sällskap ett glädjehus. Männen dansar i galen frenesi 

och delar de unga kvinnorna mellan sig. Sal “antasta[s] av en tjock ointressant tjej” och ”för-

sök[er] ta [sig] loss” från henne för att kunna gå till en av de andra kvinnorna. Sal stör sig på 

den unga kvinnans hund, och som en ”kompromiss” går hon iväg med hunden innan Sal ”[lå-

ter] igeln släpa iväg med [honom] till en hytt” (Kerouac 350). Swartz är mycket kritisk till 

denna framställning av männens besök på glädjehuset: “Sex becomes a perverse spectacle of 

colonization and consumption. The women are not even whores: they are leeches. More criti-

cally, they are children; Sal has the gall to berate a little girl for her dog, forcing her to “com-

promise” before having sex with him” (Swartz 79). Kvinnorna befinner sig i mitten av tonåren 

och är, precis som Swartz påpekar, inte mer än barn. Att situationen dessutom beskrivs som 

om det hade varit kvinnorna som utnyttjade männen snarare än tvärtom, bidrar till att scenen 

uppfattas som vad Swartz refererar till som ett ”spektakel av kolonisation och konsumtion”. 

         Swartz menar att Kerouacs bild av den fria sexualiteten är socialt och moraliskt oansva-

rig: “To a large extent, Kerouac’s perspective is an act of extreme social and moral irrespon-

sibility, free license and fallacious justification for the acquaintance rape and sexual abuse 

that has been committed in the name of “sexual freedom” (Swartz 80). I sin strävan efter att 

vara fri på alla vis skadar Dean människor i sin omgivning. I jakten på den fria sexualiteten är 

det kvinnorna som offras, en efter en. Dean reser så runt landet och lämnar ett spår av barn, 

brustna äktenskap och brustna hjärtan efter sig.  

I klassrummet: 
För att starta diskussionen kan läraren låta eleverna diskutera hur en ”riktig man” respektive 

en ”riktig kvinna” bör vara. Genom att låta eleverna läsa följande textutdrag får de en bild av 

Deans idé om en ”riktig kvinna”: 

                  När vi kom in låg hans fru där och sov. Enda belysningen i lägenheten 
                  var en lampa ovanför hennes säng. Dean klättrade upp på en stol med  
                  fladdrande ögonfransar och skruvade ur den medan hon låg där och 
                  log. Hon var sådär femton år äldre än Walter och världens raraste. Sen 
                  måste vi koppla i en skarvsladd i kontakten ovanför hennes säng, och 
                  hon bara log och log. Hon frågade inte Walter var han hade varit, vad  
                  klockan var, ingenting. Till slut satt vi där i köket runt det enkla 
                  köksbordet med skarvsladden i en lampa och drack öl och berättade 
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                  historier. Det började ljusna, det blev dags att ta tillbaka 
                  skarvsladden till sovrummet och skruva i glödlampan och gå därifrån.  
                  Walters fru log och log medan vi upprepade hela den snurriga ritualen. 
                  Hon sa inte ett ord på hela tiden. I gryningsljuset på gatan sa Dean:  
                  ’Där, sörru, där har du en riktig kvinna. Aldrig ett ont ord, aldrig nåra  
                  klagomål ens inlindade; hennes man kan komma hem vilken tid på  
                  natten som helst med vem han vill och sitta i köket och prata och dricka  
                  öl, och gå ut när han vill. Där var en man, och där ligger hans borg’ 
                  (Kerouac 257).  

I diskussionen kan eleverna också reflektera över hur bilden av en ”riktig man” och av en 

”riktig kvinna” har förändrats från 1950-talet till nutid. Är Sal och Dean manliga? Är de i så 

fall manliga enligt dagens ideal eller enligt 50-talets ideal? Är kvinnorna i romanen kvinnliga? 

Enligt vilka ideal? Eleverna kan också resonera om på vilket sätt kvinnor framställs i romanen 

och jämföra det med hur männen framställs.  

        Sal, men kanske främst Dean, träffar många kvinnor under romanens gång. Eleverna kan 

här diskutera hur Sal och Deans karaktärer behandlar kvinnorna de möter på sina resor och 

resonera om varför de behandlar kvinnorna på detta vis; är det för att vara manliga, har det 

med karaktärernas frihetssträvan att göra eller är det av någon annan anledning? Eleverna kan 

också diskutera vad ”den fria sexualiteten” innebär. Hur stor frihet ska det finnas? Är Sal och 

Deans beteende i romanen acceptabelt? I samband med denna diskussion bör också scenen 

från bordellen i Mexico tas upp. Här kan en närläsning av texten få eleverna att reagera på 

uttryck som ”kompromiss”, ”antastas av” och ”igeln”. Läraren kan också låta eleverna ta del 

av Swartz idé om att Kerouacs perspektiv skulle vara socialt och moraliskt oansvarigt och låta 

dem ta ställning till detta.  

         Genom att låta genusdiskussionen omfatta en diskussion om normativ manlighet och 

kvinnlighet och dessutom behandla ett djupare resonemang om kvinnors och mäns rätt i sam-

hället uppnås läroplanens krav på en diskussion om jämställdheten mellan män och kvinnor. 

 

Etnicitet 
Sal och Dean strävar efter att frångå den vita medelklassnormen, vilket leder till att de istället 

identifierar sig med samhällets marginaliserade. I 40- och 50-talets Amerika hör afroamerika-

nerna till dessa, och beatkulturen är således starkt influerad av det afroamerikanska. Holton 

visar på hur beatgenerationen snarare än att integrera de marginaliserade i det amerikanska 

samhället möter dem på samhällets utkanter: 

                   Alienated from the white mainstream, the Beats found models to  
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                   emulate in all kinds of excluded groups, most notably perhaps  
                   African-Americans[…][R]ather than working for the integration of  
                   marginalized peoples into the American mainstream, in their  
                   discourse and their behavior the Beats expressed a desire to join the  
                   excluded others on the margins- not on the barricades.   
                   (Holton 266-67)  

Att beatgenerationen väljer att förena sig med afroamerikanerna på detta vis snarare än genom 

att integrera dem i det amerikanska samhället överensstämmer väl med beatkulturens grund-

tanke. Det amerikanska medelklassamhället är just vad man vill separera sig ifrån. Enligt be-

atgenerationens idéer finns där inga ”kicks” att finna, och inget IT! att upptäcka. I jakten på 

detta måste de istället tänja på både fysiska och psykiska gränser, precis som många av sam-

hällets marginaliserade tvingas göra i sitt vardagliga liv. 

         En natt vandrar Sal runt på Devers gator och reflekterar över den vita kulturens medel-

måttighet: 

                  Jag gick där i syrenskymningen med värk i varenda muskel bland  
                  ljusen kring 27th och Welton i Denvers svarta kvarter och önskade  
                  att jag varit svart. Jag tyckte inte ens det bästa den vita världen  
                  erbjudit rymde tillräckligt extas för mig, inte ägde nog med liv,  
                  glädje, kicks, mörker eller musik, inte tillräckligt av nattens väsen. 
                  (Kerouac 230) 

Sal blir avbruten i sina funderingar av en kvinna som springer fram emot honom och ropar på 

Joe, i tron om att Sal är någon hon känner. Dystert får han sedan konstatera att han inte är Joe; 

han är bara samma gamla sorgsna Sal: ”Jag önskade jag vore Joe. Men jag var bara mig själv, 

Sal Paradise, som sorgsen strosade omkring i den outhärdligt ljuvliga kvällens violetta mörker 

och drömde om att byta värld med Amerikas glada, trohjärtade, extatiska svarta” (Kerouac 

230).  Sal tycker inte att den vita kulturen har nog med extas, glädje, kicks eller mörker. Utan 

att vara en del av den afroamerikanska kulturen har Sal ändå en tydlig bild av dessa männi-

skor och hur de skiljer sig från den vita medelklassen. Sal föreställer sig att deras liv har mer 

att erbjuda, både i form av glädje och i form av mörker. Av den anledningen drömmer Sal om 

att få ta del av samma vardag som dessa ”glada, trohjärtade, extatiska” svarta. Vad Sals karak-

tär gör här är en grov förenkling av den afroamerikanska kulturen. ”Trohjärtade” ger associa-

tioner om oskuldsfullhet och en naiv godtrogenhet. Samtidigt förutsätter Sals uttalande att 

man inom den afroamerikanska kulturen lever ett så enkelt och okomplicerat liv att man stän-

digt är glad och extatisk, vilket givetvis är orimligt.  

         När Sal promenerar i Denverkvällen ser vi ytterligare ett exempel på hans idé om afro-

amerikanernas enkelhet:  
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                  Tvärsöver gatan satt svarta familjer på förstutrapporna och pratade,  
                  tittade upp mellan träden mot den stjärnklara natten, kopplade av  
                  bara och tittade på matchen då och då[…] Stämningen var avspänt  
                  uppsluppen och luften var full av vibrationerna från ett glädjerikt liv 
                  som inte brydde sig om att dröja vid besvikelse och ’vita sorger’ och  
                  allt sånt. (Kerouac 231) 

Alla människor har bekymmer och sorger, oavsett ursprung. Sals uttalande kan därför tolkas 

som att han simplifierar afroamerikanerna som grupp och antar att de skulle vara enklare 

människor än Sal och den vita medelklassen. Swartz diskuterar Sals schematiska syn på den 

afroamerikanska kulturen:  

                  Sal’s desire to be black […] lead here to a revelation of a similarly  
                  extreme cultural misrecognition: as he gazes at the African-American 
                  family he is filled with a kind of envy for this “life that knows  
                  nothing of disappointments and white sorrows” […] The suggestion  
                  seems to be that African-American are insulated from disappointment  
                  because they are lacking in aspiration, a notion that can be sustained  
                  only at a considerable distance from the actually existing 
                  African-American community. Nor could these fantasies of the placid 
                  fellahin survive exposure to the African-American literary culture of 
                  the time which included Richard Wright, Ann Petry, Chester Himes  
                  and Ralph Ellison, writers whose articulations of disappointment and  
                  frustration are, to put it mildly, unmistakable. (Holton 268-269) 

 Swartz menar att vi i Sals idé om den sorgfria afroamerikanska kulturen kan ana en underlig-

gande tanke att afroamerikanerna klarar sig undan sorg för att de inte strävar efter eller längtar 

efter något. Varken strävan eller sorg är kulturellt betingat, och Swartz påpekar också att vi 

med grund i afroamerikansk litteratur enkelt kan avfärda idén om de sorglösa afroamerikaner-

na. 

          Bilden av den afroamerikanska kulturen, som Kerouac genom Sal och Dean förmedlar, 

är onekligen en förenklad och glorifierad version. Swartz påpekar dock att Kerouac inte är en 

rasist, utan snarare en romantiker: “Kerouac is not a racist but a romantic […] Kerouac’s vi-

sion is connected with the African American experience at the time that Kerouac wrote- a 

time that did not encourage a clearheaded and honest appraisal of the institution of cultural 

and economic apartheid” (Swartz 87). Det samhälle som Kerouac lever i då han författar ro-

manen har en syn på den afroamerikanska kulturen som Kerouac reproducerar utan att särskilt 

ifrågasätta. En klassrumsdiskussion om framställningen av den afroamerikanska kulturen ger 

både eleverna möjlighet till ett kritiskt förhållningssätt och uppmärksammar eleverna på hur 
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enkelt det är att reproducera förenklade idéer om olika grupper utan att vidare reflektera över 

dessa. 

I klassrummet: 
I klassrummet kan eleverna börja med att diskutera det afroamerikanska inflytandet på beat-

kulturen. Hur ser man den afroamerikanska kulturens inverkan på Sal och Deans livsstil? Var-

för har det afroamerikanska påverkat beatkulturen så mycket? Vilken bild förmedlar Kerouac 

av afroamerikaner och deras liv? Hur väl stämmer denna bild överrens med verkligheten? 

Eleverna kan här diskutera uttryck som ”glada, trohjärtade, extatiska svarta” och resonera om 

huruvida detta är en förenkling och en generalisering av den afroamerikanska kulturen. 

         På väg mot Mexico City möter Sal och Dean en liten afroamerikansk flicka. Denna scen 

kan utgöra en grund för en värdefull diskussion om den afroamerikanska stereotypen och idén 

om att afroamerikanerna på något vis måste ”civiliseras” av amerikanerna. Deans replik grun-

dar för intressanta diskussioner om etnicitet: 

                  ’Tänk er, att ha fötts och sen alltid bott på den här avsatsen, som står för 
                  allt man vet om livet. Hennes farsa är antagligen nånstans i ravinen och  
                  stretar med ett rep och hämtar sina ananas ur en grotta och hugger ved i  
                  en åttiograders backe med ravinens botten nedanför sig. Hon kommer  
                  aldrig nånsin härifrån och får veta nåt om resten av världen […] Och  
                  indianerna längre ifrån vägen, bortanför den där klippan, flera mil bort,  
                  dom måste vara ännu vildare och märkligare, javisst, för panamerikanska  
                  landsvägen civiliserar till en del deras nation här vid vägen.  
                  (Kerouac 360-361) 

Eleverna kan här diskutera Deans förutfattade meningar, både om flickan och om hennes far. 

Varför tror sig Dean veta så väl hur hennes liv ser ut? Eleverna kan även fundera över sig 

själva och sina liv: Har de förutfattade meningar om vissa grupper? Gör de generaliseringar 

om människor från vissa grupper? Här behöver inte diskussionen stanna vid etniska grupper 

utan eleverna kan även beröra grupper som till exempel ”pluggisar”, ”svartrockare” och 

”brats”. 

          Eleverna bör också diskutera den etnocentriska uppfattning vi ser i citatet ovan att män-

niskor av annan etnisk tillhörighet måste ”civiliseras”, i det här fallet av den panamerikanska 

järnvägen. Varför tycker vi att vårt eget samhälle och vår egen kultur är den bästa? Vilken rätt 

har vi att tvinga på andra denna kultur? Är det de Mexikanska indianernas egen uppfattning 

att de behöver ”civiliseras” eller är det Deans åsikt? Eleverna kan också fundera över om vi i 

dagens svenska samhälle möter denna uppfattning om att människor med annan etnisk bak-

grund bör ”civiliseras” eller på annat sätt anpassas efter vårt svenska sätt att leva.  
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         På väg erbjuder ett flertal passager som passar väl som underlag för en diskussion om 

etnicitet och om vår inställning till och uppfattning om andra sociala grupper. Läraren kan 

utifrån den litterära texten ta upp diskussioner om ”vi och dem” och få eleverna att börja re-

flektera över sina egna uppfattningar om ”dem”. 

Dynamik i klassrummet 
Hur intressant det än må vara med litteraturstudier så måste vi som lärare tänka på att vår lek-

tion är en i raden under elevernas dag och att det kan vara svårt för dem att finna motivation 

till att aktivt delta i diskussioner om litteraturen, även om den i grunden är intressant för dem. 

Att diskutera är ett givande tillvägagångssätt för att arbeta med litteratur, men som lärare mås-

te vi alltid se till att undervisningen är varierad. Det finns en mängd uppgifter som kan vara 

fruktsamma att använda i litteraturarbetet för att variera arbetsmetoden. Att skapa dynamik i 

klassrummet handlar om att se till att det alltid händer något och att undervisningen aldrig blir 

tråkig eller enformig. Det kan vara svårt för eleverna att behålla en konstant koncentration 

genom hela skoldagen och en enformig undervisning kan lätt leda till att eleverna förlorar 

intresse för den pågående diskussionen.  

         I arbetet med På väg skulle vi till exempel kunna ta med ett prov på beatmusik och lyss-

na på i klassrummet eller låta eleverna själva leta fakta på internet om beatkulturen. För att ge 

eleverna en uppfattning om karaktärernas resväg kan eleverna få använda sig av Google 

Earth, en virtuell jordglob utvecklad av Google. Här finns en färdig ”guide” över Sal och De-

ans resväg där eleverna kan se var platserna ligger och hur de ser ut samt få fram informa-

tionsrutor om de olika resmål som besöks i romanen. 

          I diskussionen om frihet kan vi låta eleverna få i hemarbete att kortfattat beskriva vad 

de tycker att frihet innebär och maila in detta till läraren. Följande lektion kan sedan läraren 

starta diskussionen genom att i en powerpoint visa elevernas olika uppfattningar om frihets-

begreppet. Genom att använda en powerpoint har läraren möjlighet att ställa elevernas idéer 

mot varandra på ett effektfullt vis och kan så starta en diskussion.  

          Om vi i diskussionen om hur vi påverkas av andra i vår omgivning tar upp Hitler och 

Dalai Lama som exempel kan läraren visa youtubeklipp av deras tal till folket och låta elever-

na diskutera dessa. Genom att resonera om hur dessa skilda personligheter gör för att nå ut till 

sin åhörare kan eleverna börja reflektera över vilka mekanismer som gör att människan ser 

upp till andra och låter andra påverka deras liv. 

         I etnicitetsdiskussionen kan läraren ta med ett exempel på hur afroamerikaner framställs 

i äldre litteratur. Lilla Johnnies båt, en barnbok från 1954 utgiven av AB Lindqvists förlag, är 
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en av många böcker som kan användas som exempel på hur afroamerikaner framställs i 50-

talets litteratur. Lilla Johnnie åker med sin båt på havet och träffar olika människor på sin 

resa. ”Negrerna”, som de refereras till som i boken, hoppar glatt runt i bastkjolar på en strand 

bland djuren och när Lilla Johnnie vill sova kallar de på Stora apan genom att klappa händer-

na, och låter honom ta med Johnnie upp i ett träd för en tupplur. Denna bild är intressant att 

ställa mot bilden av Johnnies mamma, en lugn kvinna i förkläde som står i dörröppningen till 

ett prydligt hus och väntar på Johnnie när han kommer tillbaka från sina äventyr.  

         Möjligheterna att variera undervisningen är många. Genom att på detta vis använda oss 

av olika redskap i undervisningen kan vi på ett enkelt sätt se till att undervisningen inte blir 

enformig. Oavsett hur intressanta diskussionerna i klassrummet är bör man undvika att hamna 

i en situation där eleverna bara diskuterar under en längre tid. Om vi istället varierar under-

visningen ökar vi chansen att behålla elevernas intresse och engagemang genom hela lektio-

nen.  

 

Sammanfattning  
Arbetet med skönlitteratur i skolan är vanligt förekommande på alla nivåer. Arbetet som sker 

efter själva läsningen kan varieras på en mängd olika vis. Denna uppsats fokuserar på hur vi i 

klassrummet, genom diskussion om och reflektion över litteraturen, kan uppfylla en del av det 

fostranskrav som läroplanen ställer på skolan samtidigt som vi berör ämnen som kan hjälpa 

eleverna att utvecklas som individer. Denna arbetsmetod har alltså ett personlighetsutvecklan-

de snarare än ett språkutvecklande syfte, även om eleverna genom att muntligt eller skriftligt 

framföra sina åsikter kommer att utvecklas även språkligt. Uppsatsen behandlar Jack Kerou-

acs På väg utifrån fem huvudteman; Att vara på väg; Om resandets funktioner, Avvikelse från 

samhället, Idolisering och inflytande, Genus och kvinnosyn och Etnicitet.  

         För en lyckad diskussion i klassrummet är det viktigt att texten är på en språklig nivå 

som är anpassad till eleverna. Genom att denna nivå gradvis ökas ges eleverna chans till fort-

satt utveckling. Det är viktigt att eleverna förstår att en text kan ha flera olika tolkningar utan 

att någon av dessa behöver vara felaktig. Det är viktigt att eleverna lär sig att grunda sina 

åsikter i texten och på detta vis underbygga och ge stöd åt sina teorier.  

         Inledningsvis i diskussionen om romanen är det viktigt att eleverna skapar sig en upp-

fattning om vad huvudkaraktärerna Sal och Dean strävar efter med alla sina resor. Under Sals 

första resa visar det sig vara vägen västerut som är resans höjdpunkt medan resans slutdestina-

tion inte alls är som han föreställt sig. Senare visar det sig att många av resorna följer samma 
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mönster; resandet bjuder på fler och bättre upplevelser än resans mål. Livet i Söder målas upp 

som tråkigt, grått och enformigt i kontrast till den händelserika tid Sal och Dean spenderar på 

vägarna. Eleverna kan här bland annat diskutera begreppet frihet. Sal och Dean söker efter 

frihet på sina resor, med diverse olika medel. En diskussion om vad frihet är och vilken slags 

frihet man har rätt till kan enkelt knutas till romanen. 

         Sal och Dean vill inte identifiera sig med den vita medelklassen och gör allt de kan för 

att undfly den tråkiga vardag som de förknippar med den. Istället lever de för att få ”kickar” 

och finna den ultimata upplevelsen. För att skilja sig ytterligare från medelklassen förenar de 

sig med samhällets marginaliserade. Detta intensiva levnadssätt som beskrivs i romanen ut-

vecklas med tiden till vad man refererar till som ”beatkulturen”. Här kan eleverna exempelvis 

diskutera varför Sal och Dean lever som de gör, varför de väljer att avvika från den vita me-

delklassen och varför de dras just till samhällets utsatta. De kan också diskutera huruvida Sal 

och Deans beteende i jakt på ”kickar” är okej eller inte.  

         Deans karaktär är den självklara ledaren på resorna och han styr med fast hand över 

människorna runtomkring honom. Marylou, Sal och de andra i deras umgängeskrets beundrar 

Dean och går med på alla hans galna idéer utan vidare. I klassrummet kan eleverna diskutera 

vad det är som gör att man beundrar någon på detta sätt. De kan också diskutera skillnaden 

mellan bra och dålig påverkan och fundera över hur stor inverkan vi ska tillåta andra att ha 

över våra liv. 

         Dean har samma förhållande till de många kvinnor han träffar som han har till sina 

många bilar; han utnyttjar dem ett tag och när det börjar dyka upp problem eller när han trött-

nar går han vidare till nästa. Det är inte bara Deans karaktär som behandlar kvinnor på ett 

tvivelaktigt vis. När karaktärerna är i Mexiko besöker de till exempel ett glädjehus där de tu-

ras om att utnyttja de unga prostituerade kvinnorna, vilka beskrivs som tjatiga och efterhängs-

na. Eleverna kan här diskutera hur kvinnor och män framställs i romanen. De kan diskutera 

och jämföra de manliga respektive kvinnliga idealen idag och på 50-talet. Det är även viktigt 

att beröra den fria sexualiteten i diskussionen. Vad är det okej att göra? Hur fria är vi?  

         I romanen identifierar sig Sal och Dean med afroamerikaner, som på den tiden var starkt 

marginaliserade i det amerikanska samhället. Sal och Dean tror att det finns fler kicks att 

hämta i deras enkla och glädjefulla livsstil och förenar sig därför med afroamerikanerna i 

samhällets utkant. Vad romanen porträtterar är en grov förenkling av den afroamerikanska 

kulturen vilken framställs som simpel, naiv och sorglös. Här kan eleverna diskutera framställ-

ningen av den afroamerikanska kulturen och fundera över huruvida denna bild är rimlig. 
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         I klassrummet är det slutligen viktigt att tänka på att variera undervisningen. Genom att 

se till att det alltid händer något i klassrummet undviker man att eleverna förlorar intresset för 

den pågående diskussionen. Det finns en mängd olika metoder att variera undervisningen och 

med dagens avancerade datorteknik är man aldrig längre än ett musklick ifrån filmer, musik 

och fakta som kan användas för att vidga och fördjupa diskussionen.  
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