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Sammendrag  

Basert på erfaring, gjennom mitt arbeid som norsklærer, vil jeg påstå at den faglige 

identifikasjonen med og motivasjonen for norskfaget, og særlig norsk litteratur, er spesielt 

lav. I denne oppgaven forsøker jeg derfor å belyse litteraturens potensial, både i og utenfor 

klasserommet. Ved å analysere Camara Lundestad Joofs Eg snakkar om det heile tida (2018), 

undersøker jeg hvordan litteratur kan bidra til å nå målene for det tverrfaglige temaet 

demokrati og medborgerskap i norsk, slik de er formulert i den nye læreplanen (2019). 

Analysen baserer seg på Martha Nussbaums filosofiske tilnærming til litteratur. I tillegg 

trekker jeg inn retorisk teori. Nussbaum mener at demokratiet er avhengig av at vi forstår og 

kan samhandle med mennesker som er ulik oss selv, og at litteraturen kan bidra til dette. Eg 

snakkar om det heile tida handler om hvordan det er å være en «brun», skeiv, kvinne i Norge. 

Med et personlig utgangspunkt utforsker Joof sine erfaringer om rasisme og gjenfortellingene 

av dem. Noe av det interessante ved verket er at det problematiserer at innblikk i hennes 

livssituasjon og utfordringer ikke nødvendigvis fører til forståelse, toleranse og respekt for 

hennes synspunkter og perspektiver, eller at det legger grunnlag for konstruktiv samhandling. 

Det er en fare for at tekstens emosjonelle appeller kan føre til en emosjonell «overload» og at 

«medlidende forståelse» med Joof «setter seg fast» i en samtale mellom flere lesere. Jeg 

finner imidlertid at tekstens overbevisende kraft åpner for forståelse for Joofs holdninger og 

grunnleggende posisjon: Norge er rasistisk, og det er vanskelig å snakke om det. Samtidig 

finner jeg at verkets oppfordring til å tenke selv, og dets invitasjon til kritisk lesning, kan 

bidra til å forhindre en emosjonell «overload», og at medlidende forståelse med Joof blir en 

«passende» emosjon å snakke om møtet med den lidende «andre» på. Disse trekkene ved 

verket kan i siste instans legge grunnlag for konstruktiv samtale og samhandling.  
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Forord  

Arbeidet med denne oppgaven har vært lærerikt. For det første har jeg lært mye av selve 

prosessen. Det å jobbe seg gjennom tunge faser og oppleve at det løsner, er en erfaring jeg vil 

ta med meg videre. For det andre har jeg lært mye av Camara Lundestad Joof og hennes bok. 

Det har føltes meningsfullt og viktig å arbeide med hennes minoritetserfaringer, både for meg 

her og nå, og for mitt fremtidige arbeid som norsk- og samfunnsfaglektor.  

 

Jeg vil takke veilederen min, Elisabeth Oxfeldt, for at du har bidratt til at arbeidet har vært en 

lærerik prosess. Fra første stund har du vært engasjert i og positiv til prosjektet. Det har 

motivert meg og drevet meg videre. Takk for gode, konstruktive tilbakemeldinger, 

litteraturtips og tett oppfølging. Takk også til Johan Tønnesson og Kaja Bjølgerud 

Grimsgaard for litteraturtips.   

 

Så vil jeg takke mamma, pappa, Sverre og Maja, Johan og Emil. Takk for støtte, varme og 

gode råd. En spesiell takk til mamma og pappa, for at dere har stilt opp med hjemmekontor og 

fullt kjøleskap, i en tid hvor jeg ikke har kunnet sitte på Blindern. Takk til pappa, for fem år 

med lærerike kollokvier. Takk for at du har tatt deg tid til å reflektere og diskutere med meg, 

og for at du har lest og gitt meg tilbakemeldinger.   

 

Takk til Hanna – livets venn. Takk til Johanna og Amalie. Årene på Blindern hadde ikke vært 

det samme uten dere.  

 

Til slutt vil jeg takke Sigbjørn for at du har vært så oppmuntrende og tålmodig. Du har lyst 

opp de tunge dagene og hjulpet meg med å koble av. Takk.  
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1. Innledning  

1.1. Presentasjon av og begrunnelse for prosjektet  

For litt over ett år siden leste jeg et debattinnlegg i VG. Det gjorde sterkt inntrykk på meg. 

Takket være norskfaget har 18 år gamle Fredrik Myksvoll Alvsåker «aldri vært mer frustrert 

over norsk skole» (2018). Han synes det legges for mye vekt på litteratur og etterspør «noe 

man definitivt vil få bruk for» (2018), som for eksempel «veiledning og hjelp til hvordan det 

er å bli voksen» (2018). Jeg ble først irritert da jeg leste Alvsåkers innlegg. Deretter ble jeg 

frustrert. Til slutt ble jeg trist. Etter 13 år på skole har Alvsåker fortsatt ikke forstått eller 

erfart hvorfor han leser litteratur.  

Han er dessverre ikke den eneste. Basert på erfaring, gjennom mitt arbeid som norsklærer, vil 

jeg påstå at den faglige identifikasjonen med og motivasjonen for norskfaget, og særlig norsk 

litteratur, er spesielt lav. Med denne oppgaven ønsker jeg å utforske hvordan litteratur kan gi 

«veiledning» og «hjelp til hvordan det er å bli voksen». For er det ikke nettopp det litteratur 

handler om? Skal vi tro den danske psykologen Svend Brinkmann (2017), leser vi for å forstå 

oss selv, og vi leser for å forstå de andre. Dette er også en viktig del av grunnopplæringens 

livslange danningsprosess som «skal gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre 

og verden, og for å gjøre gode valg i livet» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 8).  

Det moderne samfunnet står i dag overfor store utfordringer som må løses gjennom kunnskap 

og samarbeid. I fagfornyelsen skal elevene søke forståelse og løsninger både i og på tvers av 

fag. De tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og 

bærekraftig utvikling tar utgangspunkt i «aktuelle samfunnsutfordringer som krever 

engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og 

globalt» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 12).  

Slike samfunnsmessige utfordringer samsvarer med det den tyske danningsfilosofen 

Wolfgang Klafki kaller for «epoketypiske nøkkelproblem», skriver norsklektor Tor Egil 

Furevikstrand i artikkelen «Demokrati og medborgerskap på norsk» (2019, s. 14). Dette er 

samfunnsaktuelle temaer som må være en del av danningsgrunnlaget, og som krever kritisk 
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og etisk bevissthet. Dette er spesielt viktig i dag, fordi demokratiske rettigheter og verdier blir 

mer utfordret enn før, også i vår del av verden. Det setter grunnlaget for danning i fare.  

I februar 2020 presenterte Politiets sikkerhetstjenestes sjef Hans Sverre Sjøvold PSTs 

nasjonale trusselvurdering for 2020. En av de tre mest alvorlige truslene er «terrorangrep 

utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem eller ekstrem islamistisk ideolog» (Politiets 

sikkerhetstjeneste, 2020). PST legger vekt på at «[d]et vurderes nå som like sannsynlig at en 

terrorhandling vil utføres av høyreekstremister som av ekstreme islamister» (Politiets 

sikkerhetstjeneste, 2020), og at «[t]russelen fra høyreekstremisme i Norge utviklet seg i 

negativ retning i løpet av 2019, og har foreløpig resultert i ett terrorangrep» (Politiets 

sikkerhetstjeneste, 2020).  

Angrepet i Christchurch, New Zealand, El Paso, USA og senest på norske muslimer i Al-

Noor moskéen i Bærum i august 2019, gir 22. juli-terroren fornyet aktualitet, skriver 22. juli-

senteret på deres hjemmesider (2019). Angrepene er utført av såkalt radikaliserte 

enkeltpersoner, men forestillingene og det høyreekstreme verdensbildet som legges til grunn 

for handlingene, deles av store, globale fellesskap. Høyreekstremisme forbindes gjerne med 

antidemokratiske holdninger, rasisme, fremmedfiendtlighet, etnisk nasjonalisme, 

konspirasjonsteorier, autoritarianisme – og i noen tilfeller også politisk vold (Jupskås, 2019).  

Høsten 2019 inviterte 22. juli-senteret til en rekke arrangementer om den såkalt «nye» 

høyreekstremismen som i stor grad dyrkes frem på nett. Gjennom fire kvelder satte de fokus 

på fenomener som incels, chankultur, antifeminisme, islamofobi og Eurabiakonspirasjonen. 

Ett av de fire arrangementene handlet om høyreekstremisme og forebygging i klasserommet. 

Samtalen dreiet seg om: Hvordan burde læreren imøtegå hatefulle og intolerante utsagn i 

klasserommet? Hvordan kan skolene jobbe med generell forebygging av ekstremisme?  

1.1.2. Demokrati og medborgerskap i norskfaget  

I introduksjonen til boka Fag og danning (2008) definerer Per Arneberg, seniorkonsulent i 

Utdanningsakademiet, og førstelektor i pedagogikk Lars Gunnar Briseid kjernen i 

danningsbegrepet som humanitet, altså menneskeverdet og respekten for medmennesket (s. 

18). En slik forståelse er nært koblet til demokrati:  

Demokratibegrepet har sin forutsetning i menneskeverdet. Når alle mennesker har 

verdi, har de også rett til å bli hørt og til å være med å påvirke samfunnet, sin egen 
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livssituasjon og sitt eget liv. Det betyr at barn og unge må oppdras til å bli deltakere 

fremfor tilskuere. (Arneberg & Briseid, 2008, s. 18) 

Det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap bygger på danningsbegrepet som er 

skissert ovenfor. I den nye læreplanen i norskfaget er det tverrfaglige temaet definert slik: 

I norsk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å utvikle 

elevenes muntlige og skriftlige retoriske ferdigheter, slik at de kan gi uttrykk for egne 

tanker og meninger og delta i samfunnsliv og demokratiske prosesser. Gjennom kritisk 

arbeid med tekster og ytringer øver elevene opp evnen til kritisk tenkning og lærer seg 

å håndtere meningsbrytninger gjennom refleksjon, dialog og diskusjon. Lesing av 

skjønnlitteratur og sakprosa gir elevene innblikk i andre menneskers livssituasjon og 

utfordringer. Dette kan bidra til at de utvikler forståelse, toleranse og respekt for andre 

menneskers synspunkter og perspektiver, og det kan legge grunnlag for konstruktiv 

samhandling. (Utdanningsdirektoratet, 2019, s. 3-4) 

I artikkelen «Å dikte seg inn til den andre. Om sammenhengen mellom skjønnlitteratur og 

empati» (2019) uttrykker student og skribent Marie Skyberg Borgen bekymring for 

skjønnlitteraturen plass, både i og utenfor skolen. Hun stiller spørsmålet: «Er det viktig at 

barn leser skjønnlitteratur?» (s. 1). Hun svarer et rungende ja. Det gjør professor i lesing og 

skriving Marte Blikstad-Balas, professor i sakprosaforskning Johan Tønnesson, og 

doktorgradsstipendiat i tekst- og skriveforskning Kristin Torjesen Marti (2019) også. 

Skjønnlitteratur er viktig, skriver de, «blant annet for å gi innsyn i andre menneskers tanker, 

verdier og perspektiver og dermed utvikle empati. Derfor bør den ha en sentral plass både i 

skolen og i fritiden til barn og unge» (s. 1), slår de fast. Det de imidlertid finner problematisk 

med Borgens artikkel, er inntrykket hun gir av at sakprosaen ikke har det samme empatiske 

potensialet. I artikkelen «Den empatiske sakprosaen» (2019) skriver de at det er synd at hun 

ikke «viser større tiltro til sakprosaens avgjørende betydning for barn og unge» (s. 2).  

I likhet med Blikstad-Balas et al. (2019) mener jeg det er unødvendig å skape et skille mellom 

sakprosa og annen litteratur når det kommer til empati. Som vi har sett, skiller heller ikke den 

nye læreplanen, i dens definisjon av demokrati og medborgerskap i norskfaget, mellom 

sakprosa og annen litteratur når det gjelder empati. Også det nye kjerneelementet i norsk 

Tekst i kontekst likestiller saktekster og skjønnlitteratur: «Elevene skal lese tekster for å 

oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og 
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livsbetingelser» (Utdanningsdirektoratet, 2019, s. 2). Den nye læreplanen i norsk slår dermed 

fast at den betydningen det kan ha å lese skjønnlitteratur, også gjelder sakprosa.  

I denne oppgaven vil jeg undersøke hvordan litteratur kan bidra til å nå målene for demokrati 

og medborgerskap i norskfaget. Jeg har valgt å analysere Camara Lundestad Joofs Eg snakkar 

om det heile tida (2019) [2018] fordi jeg tror den kan bidra til å nå målene for det tverrfaglige 

temaet, slik de er formulert i den nye læreplanen i norsk, som jeg har sitert ovenfor. Med 

utgangspunkt i disse målene har jeg valgt følgende problemstillinger: 1) Hvordan gir teksten 

innblikk i et annet menneskes livssituasjon og utfordringer?; 2) Hvordan kan innblikk i et 

annet menneskes livssituasjon og utfordringer bidra til at man utvikler forståelse, toleranse og 

respekt for andre menneskers synspunkter og perspektiver? og; 3) Hvordan kan forståelse, 

toleranse og respekt for andre menneskers synspunkter og perspektiver legge grunnlag for 

konstruktiv samhandling?  

Oppgaven min er teoretisk og analytisk. Den er ikke empirisk i den forstand at den bygger på 

elevundersøkelser og/eller klasseromsanalyse, men den kan likevel plasseres innenfor 

didaktikken som forskningsfelt. Didaktikk betyr «undervisningslære», «undervisningskunst» 

eller «undervisningsteknikk» og handler, ifølge professor i lesevitenskap Atle Skaftun og 

førsteamanuensis i norsk litteratur Per Arne Michelsen (2017), om undervisningens hva, 

hvorfor og hvordan, med andre ord dens innhold, begrunnelser eller formål og metoder (s. 16-

19). Hva skal man undervise i, hvorfor skal man undervise, og hvordan skal man undervise? 

Disse tre grunnleggende spørsmålene er nær forbundet med hverandre på den måten at man 

ikke kan svare på det ene uten å reflektere inn svar som også berører de to andre.  

Med utgangspunkt i Martha Nussbaums filosofiske tilnærming til litteratur skal jeg undersøke 

litteraturundervisningens hva, hvorfor og hvordan. Nussbaum er opptatt av at litteraturen kan 

åpne andres liv for leseren. Jeg kommer ikke til å foreslå hvordan man skal undervise i Eg 

snakkar om det heile tida (2019), men ved å foreta en retorisk analyse, inspirert av 

Aristoteles´ Retorikk (2006), vil jeg undersøke hvordan verket virker på leseren, og på den 

måten besvare mine problemstillinger.  
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1.2. Resepsjon  

Camara C. Lundestad Joof (f. 1988) er en norsk-gambisk scenekunstner, dramatiker, musiker 

og forfatter. Hun ble født i Bodø, men vokste opp i Sandefjord (Joof, 2019, s. 13). Joofs mor 

er fra Mosjøen, hennes far kommer fra Banjul i Gambia (Joof, 2019, s. 13). Store deler av 

hennes voksne liv har hun imidlertid tilbrakt i Oslo og København. Det kunstneriske arbeidet 

hennes er i hovedsak dokumentarisk og tar for seg interseksjonalitet, dekolonialisme og 

normkritikk (Samlaget, u.å.). Hun har spilt over to hundre forestillinger med den 

selvbiografiske soloforestillingen Pavlovs Tispe, i tillegg står hun bak teaterstykket Ikke uden 

min mor og den audiovisuelle utstillingen Venteværelse (Samlaget, u.å.). Joof er med og leder 

Den Mangfaldige Scenen, og fra 2018 til 2019 var hun Husdramatiker ved Dramatikkens Hus.  

Joof debuterte som forfatter da hun i 2018 ga ut Eg snakkar om det heile tida. Boken er én av 

syv bøker i Samlagets serie Norsk røyndom. I serien har utvalgte forfattere skrevet kortfattet 

og personlig om den norske samtiden – bøkene er «tankevekkende om norsk virkelighet» 

(2018), skriver Dagbladets anmelder Marius Wulfsberg. Ifølge kritiker Merete Røsvik er 

bøkene «viktige bidrag til kunnskap om samfunnet vi lever i her og no» (2018). «Med 

Samlagets serie kan vi alle gå og bære på viktige deler av den norske virkeligheten» (2018), 

påpeker førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap Tonje Vold i Morgenbladet, «men 

viktigere er det» (2018), skriver hun, «at hvis vi tillater historiene å virke, kan vi endre den» 

(2018)1.  

Av de syv bøkene er det Eg snakkar om det heile tida (2018) som har fått mest 

oppmerksomhet. «På imponerende vis får hun fram kompleksiteten og nyansene i sine 

erfaringer.... Det er sterk lesning og en imponerende debut!» (2018), skriver Wulfsberg. 

«Uttalt og synlig rasisme er de fleste mot,» skriver han; det Joof fokuserer på er «de små 

kommentarene, neglisjeringen og tausheten» (Wulfsberg, 2018). I et intervju med 

Framtida.no sier Joof at «det finst for lite norsk litteratur om rasisme» (Skrede, 2018), og at vi 

snakker for lite om rasisme i det offentlige: «korleis dette er og kjennest i Noreg» (Skrede, 

2018). Derfor føler hun et ansvar for å snakke om det: «Eg er privilegert som har ei stemme, 

og meiner det er ei samfunnsoppgåve» (Skrede, 2018).  

 
1 Wulfsberg (2018), Røsvik (2018) og Volds (2018) anmeldelser er basert på de tre første bøkene i serien Norsk 

røyndom: Homofoklar (Fridtun, 2018), Ikkje ver redd sånne som meg (Ali, 2018) og Eg snakkar om det heile 

tida (Joof, 2018).  
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Joofs stemme er viktig. Den «fortjener å bli lest, og gjenlest», skriver professor i nordisk 

litteratur Frode Helland i Klassekampen (2018). Den har blitt pensum på litteraturemnet 

«Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800» ved Universitet i Oslo. Boken er også iscenesatt 

som teater i Tyskland og Norge, og den egner seg, skriver høyskolelærer Liv Astrid Langnes 

når «ein skal snakke om tema som menneskeverd, rasisme og kulturelt mangfald i 

ungdomsskulen eller vidaregåande» (2018). 

Oppgaven min starter med en introduksjon til det teoretiske grunnlaget. Deretter følger den 

retoriske analysen av verket hvor jeg underveis vil gjøre rede for de retoriske begrepene jeg 

bruker. Til slutt vil jeg diskutere problemstillingene mine i lys av teori og funnene gjort i 

analysen.  
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2. Teoretiske innfallsvinkler  

I dette kapittelet vil jeg etablere et teoretisk grunnlag for min analyse. Det gjør jeg ved å 

redegjøre kort for Martha Nussbaums prosjekt og vise til noe kritikk av det.   

2.1. Introduksjon til Martha Nussbaum  

Martha Craven Nussbaum ble født i 1947 i New York City. Hennes fagområder spenner vidt 

og omfatter studier av antikkens filosofi og litteratur, moderne moralfilosofi, 

demokratistudier, politiske og kulturelle studier. Nussbaum knytter forståelsen av etikk til 

moralfilosofien, til Aristoteles og den greske stoisismen, til John Stuart Mill, Adam Smith og 

til moderne tenkere som John Rawls. Hun har lenge vært opptatt av psykologi og 

psykoanalyse, av Sigmund Freud og etter hvert av den britiske barnepsykiateren Donald W. 

Winnicotts teorier om utvikling og lek (Nussbaum, 2016, s. 9). Mange av hennes viktigste 

verk handler om følelser. Hun undersøker hvordan følelser griper inn i politisk tenkning, i jus 

og i dagliglivet, og gjør studier av kunst og litteratur til et viktig anliggende.  

Hva er det som skaper innsikt, er et av spørsmålene Nussbaum fører videre fra antikkens 

filosofi. Et utgangspunkt i Cultivating Humanity (1997) er at vi er verdensborgere. I en 

verden som stadig blir «større» og mer sammenknyttet, er det ikke, mener Nussbaum (1997), 

tilstrekkelig å ha kunnskap om andre kulturer og levemåter: «we must also cultivate in 

ourselves a capacity for sympathetic imagination that will enable us to comprehend the 

motives and choices of people different from ourselves» (s. 85).  

Nussbaum er altså opptatt av et oppdrager- eller undervisningsperspektiv. For at elevene skal 

kunne møte andre menneskers synspunkter og perspektiver med forståelse, toleranse og 

respekt, og delta i konstruktiv samhandling, må de kunne leve seg inn i andre menneskers 

livssituasjon og utfordringer. Derfor er det viktig å trene forestillingsevnen, mener Nussbaum, 

og her spiller kunsten en sentral rolle. I likhet med Borgen (2019) og Blikstad-Balas et al. 

(2019) påpeker hun at kunsten bidrar til å utvikle menneskers evne til innlevelse – en 

innlevelse som er helt vesentlig for demokratiet. Dette gjelder til en viss grad alle 

kunstformer, skriver Nussbaum (1997), men med mål om å utdanne til verdensborgerskap, gir 

litteratur, «with its ability to represent the specific circumstances and problems of people of 

many different sorts» (s. 86), et spesielt rikt bidrag. Nussbaum konsentrerer seg først og 
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fremst om skjønnlitteraturen, med særlig vekt på den greske tragedien og den realistiske 

romanen. Men til tross for at Eg snakkar om det heile tida er sakprosa, vil jeg argumentere for 

at boken kan sees i lys av Nussbaums teorier. Som vi har vært vitne til de siste årene, viskes 

motsetningen mellom skjønnlitteratur og sakprosa – ideen om at skjønnlitteratur er 100% 

fiksjon og sakprosa er 100% virkelighet – stadig mer ut, hvilket Joofs bok er et eksempel på. 

Ifølge Røsvik (2018) ligger bokens form nærmere det skjønnlitterære: «ein ser at ho er 

dramatikar, i måten ho strukturerer teksten på som eit flettverk av kortfatta scener og 

refleksjonar». Verket nærmer seg det skjønnlitterære gjennom dets mange litterære 

virkemidler. Som jeg vil vise, er språket både poetisk og retorisk. Det involverer leseren i å 

finne svarene sammen med Joof, samtidig som det inviterer leseren til å tenke selv. Dessuten 

er språket preget av gjentakelser som fremhever og forsterker innholdet, og en sterk 

selvfremstilling gir boken et subjektivt preg. Alt dette er litterære virkemidler som bidrar til å 

oppheve det skarpe skillet mellom skjønnlitteratur og sakprosa. 

Ylva Frøjd, førsteamanuensis i norsk, er inne på mye av det samme i artikkelen «Global 

dannelse. I møte med operasjon dagsverks testimonials» (2018). Her drøfter hun hvordan en 

bestemt form for sakprosa, nemlig selvbiografiske tekster – eller såkalte testimonials 

(vitnesbyrd)2 – i Operasjon Dagsverks temahefter, kan bidra til elevenes globale dannelse. 

Ifølge Frøjd (2018) bygger global dannelse på konkret viten og faktaopplysninger om verden 

slik vi finner i lærebøker og sakprosa, samtidig som det krever et følelsesmessig engasjement, 

som skjønnlitteraturen tradisjonelt har bidratt til (s. 58). I sin analyse finner hun at ODs 

testimonials på den ene siden er sakprosa som gjerne kan brukes til ulike former for 

språkanalyse i skolen. På den andre siden finner hun at de er fortellinger om andres liv og 

skjebne som kan bidra til å øke elevenes «empatiske forestillingsevne» (2018, s. 69). Dette 

skjer hovedsakelig gjennom en identifikasjon med avsender. Frøjd (2018) slår med andre ord, 

i likhet med Blikstad et al. (2019), og den nye læreplanen i norsk, et slag for at sakprosa kan 

bidra til å utvikle empati og forståelse. Dette vil jeg utforske nærmere i min analyse av Eg 

snakkar om det heile tida.  

 

 
 

 
2 I retorikken kalles vitnesbyrd testimonials (av gresk «å vitne») (Kjeldsen, 2006).  
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2.2. Émile – eller om oppdragelse   

Før vi kan skissere en utdanningsplan, må vi forstå hva slags utfordringer vi vil støte på i 

arbeidet med å utdanne elever til å bli «democratic citizens»3, mener Nussbaum (2010, s. 27). 

I kapittelet «Educating Citizens: The Moral (and Anti-Moral) Emotions» i Not for profit 

(2010) bruker hun mye plass på å forstå følelsen avsky (disgust). Avsky kan, sammen med 

barns grunnleggende narsissisme, gjøre virkelig skade (Nussbaum, 2010, s. 32). Etter hvert 

som spedbarn utvikler seg, blir de stadig mer klar over hva som skjer med dem, uten at de kan 

påvirke det selv. Forventingen om stadig oppvarting og omsorg følges av engstelsen, og 

skamfullheten, over vissheten om at man ikke er allmektig, men fullstendig avmektig. Denne 

skammen knyttes snart til en annen svært sterk følelse, nemlig avsky over kroppens egne 

avfallsprodukter. Avsky er altså sterkt knyttet til følelsen av utsatthet og sårbarhet. En effektiv 

måte å overkomme og overvinne denne følelsen, samt distansere seg fra egen dyriskhet på, er 

å projisere sine dyriske egenskaper (vond lukt, kroppslige utsondringer, slim) over på en 

annen gruppe mennesker, og deretter behandle denne gruppen som smittsomme eller 

fordervelige (Nussbaum, 2010, s. 32). Historisk sett har denne «projiserte avskyen» i 

samfunnet vært rettet mot en eller flere spesifikke minoritetsgrupper: afroamerikanere, jøder, 

kvinner, homofile, fattige og lavere kaster i det indiske kastesamfunnet. Ifølge Nussbaum 

(2010) fungerer disse gruppene som den dyriske «andre», og ved å utestenge dem, definerer 

den privilegerte gruppen seg som overlegen (s. 33). Avsky er full av irrasjonell overtro, men 

like fullt svært skadelig da forestillinger om smitte er en vesentlig bestanddel i all rasisme og 

andre former for gruppeundertrykkelse, slår Nussbaum (2010) fast (s. 33).  

Jean-Jacques Rousseaus Émile – eller om oppdragelse er en fortelling om narsissisme, 

hjelpeløshet, skam, avsky og medfølelse. Denne fortellingen er, skriver Nussbaum (2010), 

selve kjernen i det hun mener en oppdragelse til demokratisk medborgerskap handler om (s. 

40). Oppdrageren må, mener Rousseau, nedkjempe Émiles narsissistiske ønske om å herske 

over andre fra to innfallsvinkler. På den ene siden må Émile, etter hvert som han modnes, 

lære praktisk samfunnskompetanse. Barn som greier seg selv, har mindre behov for tjenere. 

 
3 Nussbaum bruker begrepet democratic citizens/democratic citizenship. Medborgerbegrepet er hentet fra det 

engelske citizenship. På engelsk har begrepet flere betydninger. Det skilles mellom citizenship som status og 

citizenship som rolle. Dette skillet tilsvarer det norske skillet mellom statsborger som en tildelt nasjonal, juridisk 

status, og medborger eller samfunnsborger som rolle (Stray, 2012, s. 19). Oppsummert kan vi si at 

statusforståelsen er begrenset til å gjelde individets rettigheter, men rolleforståelsen impliserer en verdi- og 

handlingsdimensjon (Stray, 2012, s. 20). Det finnes et rolleaspekt i Nussbaums bruk av begrepet citizenship, og 

derfor vil jeg bruke demokratiske medborgere/demokratisk medborgerskap fra nå av.  
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På den andre siden må Émile fortsatt få en følelsesmessig oppdragelse: Gjennom et bredt 

spekter av fortellinger må han lære å identifisere seg med andres skjebne, betrakte verden fra 

deres perspektiv og lære å forestille seg deres lidelser. «Only in that way will other people, at 

a distance, become real and equal to him» (Nussbaum, 2010, s. 40).  

I motsetning til Rousseaus Émile, blir dagens barn bombardert av fortellinger om andre 

mennesker. I et samfunn som endrer seg raskt i takt med ny teknologi, ny kunnskap og nye 

utfordringer, trenger vi gode redskaper for å overføre det vi har lært i en sammenheng til å 

møte nye situasjoner. Derfor er de nye læreplanene laget med utgangspunkt i et videreutviklet 

kompetansebegrep. Det lyder slik: «Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende 

kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente 

sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og 

kritisk tenkning» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10). Elevene skal med andre ord ikke 

bare tilegne seg «kunnskap» og «ferdigheter», de skal kunne anvende dem til å «mestre 

utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner». Dette 

henger sammen med selve formålet med skolen, altså å gjøre elevene i stand til å mestre 

livene sine, både det de lever her og nå, og i fremtiden. Da blir det sentralt at elevene kan 

overføre og bruke kompetansen sin utenfor klasserommet.  

2.2.1. Praktisk samfunnskompetanse   

Rousseau mente at skolen oppmuntret til hjelpeløshet og passivitet ved å gjøre 

undervisningen abstrakt og løsrevet fra enhver praktisk anvendelse. Hans ideallærer skulle 

derimot lære Émile å manøvrere i den virkelige verden, og gjøre ham til en kompetent 

deltaker i samfunnets aktiviteter (Nussbaum, 2010, s. 40). Aktiv deltakelse er en 

læringsmodell som strekker seg helt fra Rousseau på 1700-tallet til John Dewey på 1900-

tallet. Med røtter plantet i den sokratiske metode, argumenterer de som står bak denne 

tradisjonen, for at utdanning ikke handler om passiv kunnskapstilegnelse, men om å utfordre 

sinnet til å tenke kritisk og selvstendig. Prinsippet for det nyutviklete kompetansebegrepet 

handler om mye av det samme.  

 

Ifølge Nussbaum (2010) endret Dewey det amerikanske skolesystemets syn på utdanning (s. 

64). Deweys mål var å utdanne aktive, nysgjerrige, kritiske og demokratiske medborgere 

(Nussbaum, 2010, s. 65). I likhet med Rousseau mente han at skolen oppmuntret til passivitet, 

og det var, ifølge Dewey, en katastrofe for demokratiet, «since democracies will not survive 
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without alert and active citizens» (Nussbaum, 2010, s. 65). Slagordet «Learn to do by 

knowing and to know by doing» har sitt opphav i Applied Psychology (1989), skrevet av 

Dewey og J.A. McLellan. Slagordet representerer et viktig aspekt ved Deweys tenkning: 

aktivitetsprinsippet. Den beste måten å lære elever å være aktive på, var ifølge Dewey, «to 

make classroom a real-world space continuous with the world outside – a place where real 

problems are debated, real practical skills evoked» (Nussbaum, 2010, s. 65-66).  

2.2.2. Følelsesmessig oppdragelse  

I Love´s Knowledge (1990) understreker Nussbaum at følelser ikke er personlige eller 

naturlige, de er tillærte, formet av sosiale konstruksjoner (s. 287). I likhet med andre ting vi 

tror på, lærer vi hvordan vi skal føle, fra samfunnet. Vi tilegner oss et repertoar av følelser. 

Men i motsetning til mange av våre oppfatninger lærer vi ikke våre følelser gjennom 

påstander om verden. Vi lærer dem fremfor alt gjennom fortellinger, slår Nussbaum (1990) 

fast (s. 287). Fortellingene viser oss følelsenes struktur og lærer oss hvordan de fungerer.  

«A child deprived of stories is deprived, as well, of certain ways of viewing other people» 

(Nussbaum, 1997, s. 89). Barnet tilegner seg grunnleggende moralske evner gjennom å lese 

og høre historier. Nussbaum trekker frem den velkjente barnesangen: «Twinkle, twinkle little 

star, how I wonder what you are», og påpeker at en enkel frase som dette lar barnet oppleve 

undring. Barnet lærer å forestille seg at en ukjent form på himmelen, har en indre gåtefull 

verden – et indre som må forstås ved hjelp av undring. Det lærer å tillegge liv, følelser og 

tanker til fremmede former hvis indre forblir ukjent (Nussbaum, 1997, s. 89). Ifølge 

Nussbaum (1997), er det svært utfordrende for et barn å forstå at en fremmed skapning, for 

eksempel et menneske, har følelser og tanker, hvis ikke forestillingsevnen har blitt trent opp 

gjennom historiefortelling (s. 89).  

We do not automatically see another human being as spacious and deep, having 

thoughts, spiritual longing, and emotions. It is all too easy to see another person as just 

a body – which we might then think we can use for our ends, bad or good. It is an 

achievement to see a soul in that body, and this achievement is supported by poetry 

and the arts, which ask us to wonder about the inner world of that shape we see – and, 

too, to wonder about ourselves and our own depths. (Nussbaum, 2010, s. 102)  
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Men, understreker Nussbaum (1997), mennesket har aldri full tilgang til andres, eller sitt eget, 

indre (s. 89). I den enkle formuleringen: «How I wonder what you are», ligger det en 

erkjennelse av at man aldri fullt ut kan forstå den lille stjernens, sitt eget eller andres indre. 

Noe vil alltid forbli ukjent. Dette er viktig, mener Nussbaum. Ved å bli vant til å undre seg 

gjennom historiefortellingen, definerer vi ikke bare den andre personen som romlig og dyp, vi 

definerer personen også som kvalitativt forskjellig fra oss selv, med et privat indre som må 

respekteres (Nussbaum, 1997, s. 90).  

Men følelser og sinnsbevegelser er ikke bare rimelige reaksjoner på innholdet i litterære 

verker, de er bygd inn i verkets struktur og form, mener Nussbaum (1990): «We need to bear 

in mind, as well, that narratives contain emotions in their very structure; so their form stands 

in need of the same sort of scrutiny that we give to emotions represented within it» (s. 310). 

Fortellinger er ikke formløst menneskeliv, og det er heller ikke menneskelivet selv. 

Fortellinger er konstruksjoner som gjenspeiler bestemte livsmønstre, som de i sin tur bidrar til 

å forme. Derfor må vi alltid spørre om hvilket innhold de litterære formene som sådan gir 

uttrykk for, hvilke strukturer de fremstiller og maner til liv (Nussbaum, 1990, s. 310). 

På alle disse måtene er den narrative forestillingsevnen en grunnleggende forberedelse til 

moralsk samhandling, skriver Nussbaum (1997, s. 90). Øvelse i empati og antakelser om 

andres sinn fører til en viss form for samfunnsdeltakelse og en viss form for fellesskap: «one 

that cultivates a sympathetic responsiveness to another´s needs, and understands the way 

circumstances shape those needs, while respecting separateness and privacy» (Nussbaum, 

1997, s. 90). Grunnen til dette er at den litterære forestillingsevnen bidrar til at vi engasjerer 

oss i andre menneskers livssituasjon og utfordringer, og at vi innser at «den andre» også har 

en verdi, en menneskelighet og individualitet i seg (Nussbaum, 1997, s. 90).  

2.2.2.1. Medlidenhet  

Etter hvert som barnet utvikler sitt emosjonelle repertoar gjennom forestillingsevnen, blir de i 

bedre stand til å kjenne medlidenhet (compassion) (Nussbaum, 1997, s. 90). Medlidenhet 

innebærer «the recognition that another person, in some ways similar to oneself, has suffered 

some significant pain or misfortune in a way for which that person is not, or not fully, to 

blame» (Nussbaum, 1997, s. 90-91). Dette krever i sin tur et komplekst sett av moralske 

evner. I tillegg til at det krever empati («the ability to imagine what it is like to be in that 
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person´s place» (Nussbaum, 1997, s. 91)), krever det at man klarer å ta et skritt tilbake og 

spørre seg om vedkommende selv er i stand til å forstå hva som egentlig har skjedd.  

Medlidenhet fordrer enda en ting: en bevissthet om at man selv er sårbar for ulykke (s. 91). 

Filosofer som Aristoteles og Rousseau har overbevisende argumentert, skriver Nussbaum 

(1997), for at vi trenger å tro at det kunne ha vært meg, hvis vi skal greie å møte et annet 

menneskes nød med medlidenhet (s. 91). Ifølge Aristoteles i Retorikk (2006) «føler [vi] 

medlidenhet med de som er våre likemenn, i alder, karakter, holdning, verdighet, familie, for i 

alle disse tilfellene får vi inntrykk av at ting kan skje oss selv også» (s. 135). Vi føler altså 

sterkest medlidenhet med personer som likner på oss, eller som vi har tilknytning eller 

kjennskap til.  

I Psychology for a Better World (2011) trekker psykologen Niki Harré frem hva som skal til 

for at vi skal identifisere oss med andre mennesker. Undersøkelser har vist at vi i lettere grad 

identifiserer oss med andre mennesker dersom vi blir presentert for et enkeltmenneske enn for 

en gruppe mennesker. Hun peker på et tilsynelatende paradoksalt aspekt ved empati som 

underbygger dette: «the more people in trouble the less we care» (2011, s. 135). Med andre 

ord er det viktig å finne frem enkeltmenneskers stemmer. 

Men forskjeller i etnisitet, kjønn og seksuell legning har, ifølge Nussbaum (1997), historisk 

sett gjort det vanskeligere å forstå «den andre» (s. 92). I disse tilfellene er det desto viktigere, 

mener Nussbaum, å skape et grunnlag for medlidenhet ved å oppøve forestillingsevnen 

gjennom å lese litteratur: 

for if one cannot in fact change one´s race, one can imagine what it is like to inhabit a 

race different from one´s own, and by becoming close to a person of different race or 

sexual orientation, one can imagine what it would be like for someone one loves to 

have such life. (Nussbaum, 1997, s. 92) 

Nussbaum trekker frem flere diktere som har vært opptatt av å fremme «medlidende 

forståelse» for alle utestengte og undertrykte mennesker. Som den amerikanske forfatteren 

Ralph Ellison gjorde mye senere, rettet den amerikanske dikteren Walt Whitman søkelyset 

mot samfunnets «blind spots»: «groups within their culture and also groups abroad that are 

especially likely to be dealt with ignorantly and obtusely» (Nussbaum, 2010, s. 106-107). Vi 

bør fremheve kunst og litteratur som gir disse marginaliserte gruppene en stemme, for 
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«information about social stigma and inequality will not convey the full understanding a 

democratic citizen needs without a participatory experience of the stigmatized position, which 

theater and literature both enable» (Nussbaum, 2010, s. 107).  

Man kan imidlertid hevde at litteraturen best oppfyller sin oppgave med å anerkjenne de 

utestengte når den lar de utestengte representere seg selv. I artikkelen «Kan de underordnede 

tale?» (2009) fremhever den indiske filosofen og litteraturkritikeren Gayatri Chakravorty 

Spivak nettopp dette poenget. Whitman talte på vegne av «den andre», Spivak argumenterer 

for at «den andre» kan tale selv. «På utsiden ... av den internasjonale arbeidsdelingens 

kretsløp finnes mennesker hvis bevissthet vi ikke kan begripe om vi utestenger vår 

velvillighet ved å konstruere en homogen Annen som bare henviser til vår egen posisjon i det 

Samme eller Selvets plass», skriver Spivak (2009, s. 70). «Å konfronteres med dem er ikke å 

representere (vertreten) dem, men å lære seg å representere (darstellen) oss selv», 

understreker hun (2009, s. 70). Selv om Nussbaum (1997) argumenterer for at verken 

enkeltindivider eller grupper har fullstendig selvinnsikt, og at en utenforstående med et skarpt 

blikk kan se ting som unnslipper den som står midt i en gitt situasjon, skriver hun seg enig i 

Spivak: «... if we want to understand the situation of a group, we do well to begin with the 

best that has been written by members of that group» (s. 111).  

2.3. Kritisk og sympatisk lesning  

Medlidenhet forutsetter avgrensning. Fra den amerikanske litteraturprofessoren Wayne C. 

Booths The Company We Keep: An Ethics of Fiction (1988) trekker Nussbaum (1997) frem 

hans metafor for leserens samhandling med et litterært verk (s. 100). Det litterære verket er en 

venn man har valgt å tilbringe tid med. Spørsmålet er hva dette vennskapet gjør med mitt 

sinn? Hva ber den nye vennen meg om å legge merke til, hige etter, bry meg om? Hvordan 

ber han eller hun meg om å betrakte mine medmennesker? Nussbaum understreker at «the 

text will cultivate sympathy unevenly, directing our attention to some types of human beings 

and not to others» (Nussbaum, 1997, s. 101). Litterære verker er ikke, i likhet med samfunnet 

selv, fritatt for fordommer og «blind spots». Derfor bør, mener Nussbaum (1997), kritisk og 

sympatisk lesning gå hånd i hånd, idet vi spør oss selv hvordan vi fordeler og hvor vi retter 

sympatien (s. 101). «To produce students who are truly Socratic we must encourage them to 

read critically; not only to empathize and experience, but also to ask critical questions about 

the experience» (Nussbaum, 1997, s. 100).  
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I Studies of the Novel (2016) kritiserer litteraturviteren Anna Lindhé Nussbaums prosjekt og 

mener hun overser antipatien som skapes i litteraturen. Ifølge Lindhé (2016) får vi, for hver 

person vi empatiserer med, antipati for en annen. Hun kaller det for «the paradox of the 

narrative empathy» (Lindhé, 2016). Litteraturen gjør oss ikke til bedre mennesker, slår Lindhé 

(2016) fast, den kan like gjerne lure oss og la oss ofre én karakter for en annen. Lindhé mener 

at litteraturen er mest etisk når den konfronterer oss med det menneskelige paradokset, at vi 

velger én fremfor en annen. Hun foreslår, på bakgrunn av dette, en ny type etisk lesning. Men 

slik jeg leser Nussbaum, er hun klar over Lindhés paradoks. Har Lindhé oversett Nussbaums 

kritiske leser? Nussbaum ser et potensial i både undervisning og kritisk tilnærming til 

tekstlesing.  

Også litteraturviteren Susanne Keen er skeptisk til Nussbaums prosjekt. Selv om ikke 

Nussbaum argumenterer for at man nødvendigvis blir altruistisk av å lese litteratur, ser Keen 

ut til å tolke henne slik. «I do not assume that social good necessarily comes of empathetic 

reading.... Empathetic reading experiences that confirm the empathy-altruism theory ... are 

exceptional, not routine», skriver Keen (2007, s. 65). Et av Keens hovedargumenter i 

Empathy and the Novel (2007) er at litteraturen i seg selv ikke har transformerende kraft, men 

at diskusjonen rundt og etter, gjerne i et klasserom, kan ha det.  

Også Nussbaum og Booth vektlegger at kritisk og sympatisk lesning ideelt sett bør foregå 

parallelt med en samtale mellom flere lesere. Booth (1988) kalte denne prosessen «co-

duction» eller «sam-skaping», for å understreke at den preges av samhandling og 

sammenligning (s. 70-75). Nussbaum og Booths argument baserer seg i midlertid på at 

litterære verker kan gi et feilaktig syn på verden, og at en samtale med andre kan utfylle og 

utfordre leserens oppfatninger. Booth anså undervisningsrommet som en paradigmatisk arena 

for en slik kritisk aktivitet. I likhet med Dewey argumenterer Nussbaum og Booth (og Keen) 

for at «pupils learn skills of citizenship by undertaking common projects and solving them 

together, in a respectful and yet critical spirit» (Nussbaum, 2010, s. 66). Men før vi 

konkluderer med at kritisk og sympatisk lesning bør foregå parallelt med en samtale mellom 

flere lesere, er det noen fallgruver man må være oppmerksom på.  

2.4. Uenighetsfellesskap  

I artikkelen «Å føle med de andre i klasserommet» (2017) presenterer Marianne Mosvold 

Leemhuis en kritisk diskursanalyse av en helklassesamtale om dokumentarfilmen De Andre 
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(Olin, 2012). Artikkelen springer ut fra hennes masteroppgave fra 2015. Med utgangspunkt i 

teori om emosjoners diskursive funksjon undersøker hun hvordan elevene i helklassesamtalen 

posisjonerer seg emosjonelt i møte med den lidende «andre», og hvordan disse emosjonene er 

med på å forme en forståelse av hvem «vi» er og hvem «de andre» er.  

Leemhuis´ analyse viser at elevene i helklassesamtalen langt på vei overtar Olins fremstilling 

av forholdet mellom «oss» og «de andre». Å synes synd på «de andre», i denne 

sammenhengen asylsøkere, er en emosjonell posisjonering som har «satt seg fast» i 

klasserommet, skriver Leemhuis (2017, s. 124). Det blir en «passende» emosjon å snakke om 

møtet med den lidende «andre» på, og et medium for hvordan elevene forventes å behandle 

temaet, slår hun fast (2017, s. 124). Helklassesamtalen hadde ikke noe spenningsfelt 

overhodet, alle så ut til å samle seg om «medmenneskelighet» og viktigheten av «følelser for 

andre».  

Dette er problematisk av flere grunner. I artikkelen «Privilegiets problem. Mellem den 

humanitære og den kyniske fornuft» (2013) undersøker den danske kulturviteren Devika 

Sharma medlidenhetens politikk. På den ene siden vil de fleste av oss mene som David Hume, 

Adam Smith og Jean-Jacques Rousseau at evnen til å føle med medmennesker som lider, er 

en avgjørende komponent i vår moralske sensibilitet, skriver Sharma (2013, s. 89). På den 

andre siden finnes det en stor mistro mot medlidenhet: «Er medlidenheden ikke mest af alt en 

selvgratulerende følelse, som vi, de privilegerede, kan varme os ved, og dermed også et 

effektivt værn mod forandring» (Sharma, 2013, s. 89).  

Ifølge antropologen Didier Fassin (2012), er hovedproblemet med en politikk som bygger på 

medlidenhet, medfølelse og empati, at vi som samfunn kan forestille oss selv som solidariske 

med verden – vel å merke uten noen egentlig politisk kamp for reelle endringer. I boken 

Humanitarian Reason (2012) peker Fassin på at når sammensmeltingen av verdier og 

emosjoner blir presentert som en løsning på verdens ulikheter og urettferdighet, 

rettferdiggjøres diskurs som tildekker strukturelle grunner for ulikhet. Men ifølge filosofen 

Judith Butler (2009) er ikke følelsesmessig respons på andres lidelser nødvendigvis 

sentimental og avpolitiserende. I Frames of War (2009) betoner hun det kritiske og politiske 

potensial i vår affektiv respons på andre menneskers lidelser. Uten affekt – ingen 

ansvarsfølelse, uten ansvarsfølelse – ingen politisk forandring, slår Butler (2009) fast. Hennes 

poeng er at sorgens mulighetsbetingelser er skjevt fordelt: Medlidenhet som individuell og 

kollektiv følelse er asymmetrisk i sin struktur, idet det på forhånd er gitt hvem som er 
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subjekter og objekter for medlidenheten. Noen menneskeliv fremstår verdifulle, mens andre 

mennesker fremstår så irrelevante at deres lidelser ikke skaper noen form for med- og 

ansvarsfølelse (Butler, 2009, s. 50). Oppgaven må derfor være, foreslår Butler, å synliggjøre 

hvem og hvorfor noen menneskeliv fremstår som mer verdifulle enn andre. Dette taler for en 

kritisk og sympatisk lesning.  

I artikkelen «Kløkt og fordom: Om holdningsendring i klasserommet» (2014) diskuterer 

Solveig Moldrheim hvordan man kan bryte ned fordommer i klasserommet. Moldrheim er 

seniorrådgiver og PhD-kandidat i historiedidaktikk ved Universitet i Bergen og leder arbeidet 

med Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme) på Vestlandet.  

«Når en kategorisering går over i en fordom, har vi med en negativ generalisering basert på en 

mangelfull og lite fleksibel oppfatning av gruppen å gjøre» (s. 4), slår Moldrheim (2014) fast. 

En fordom består både av en oppfatning og en holdning. Oppfatningen kan i hovedsak knyttes 

til kunnskap, mens holdningen kan i større grad knyttes til følelser (Moldrheim, 2014, s. 4). 

For å bryte ned fordommer må vi, skriver Moldrheim (2014), nå både hodet og hjertet, «og av 

dem, er hjertet – altså den emosjonelle intelligensen viktigst» (s. 4). Hun henviser blant annet 

til psykologen Gordon Allport, som i sin klassiker fra 1954, undersøkte hvordan man best 

bryter ned fordommer.  

I arbeidet med å bryte ned fordommer skal man ikke avfeie informasjon og faktakunnskap om 

stigmatiserte grupper. Kunnskap er viktig fordi den kan bekrefte og legitimere holdningen, 

men «[i] arbeid med fordommer må vi ikke glemme komponenter som gir erfaringer og 

opplevelser som henvender seg til vår emosjonelle intelligens» (s. 12), slår Moldrheim (2014) 

fast. I dette arbeidet er det nødvendig å trene «evnen til å ta et annet menneskes perspektiv» 

(Moldrheim, 2014, s. 12-13). Det finnes mange ulike metoder som fremmer perspektivtaking. 

Moldrheim trekker blant annet frem rollespill, samt viktigheten av «å se film eller lese 

litteratur der barn og unge får mulighet til å identifisere seg med en person i fortellingen» 

(2014, s. 13). Med henvisning til Nussbaum skriver hun: «Således kan litteratur, teater, film 

og dikt trene vår emosjonelle kapasitet og øve vår narrative forestillingsevne» (2014, s. 13), 

og det kan hindre utviklingen av fordommer og diskriminering.  

Men, understreker Moldrheim (2014), i dette arbeidet er det viktig å være på vakt mot en 

emosjonell «overload» (s. 12). Følelser stimulerer til læring, men kan også virke 

moraliserende og manipulerende. Å forvente en gitt følelsesmessig reaksjon hos elevene kan 
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føre til et forventningspress hos elevene, og det kan etterlate følelser av mislykkethet. Hvis 

man ikke får en empatisk reaksjon, er det lett å føle seg som et dårlig menneske. Leemhuis 

(2017) minner oss på at læreren må være bevisst på at hun eller han selv er underlagt 

emosjonell disiplinering og være kritisk til egne oppfatninger av «naturlige» eller «passende» 

emosjoner i klasserommet (s. 126). Læreren bør ikke «forvente en gitt følelsesmessig 

reaksjon», derimot bør han eller hun forberede drøftende helklassesamtaler som tillater mer 

utprøving, både av meninger, men også av emosjoner, mener Leemhuis (2017, s. 125). Slik 

kan en forhindre at «passende» emosjoner setter seg fast i klasserommet, samtidig som man er 

på vakt mot en emosjonell «overload».  

Ved hjelp av sosiolog Lars Laird Iversen, kan man fokusere på å etablere et fungerende 

uenighetsfellesskap. I Uenighetsfellesskap (2018) [2014] utforsker Iversen ideen om 

uenighetsfellesskap, definert som «en gruppe mennesker med ulike meninger som er i en 

felles prosess for å løse et problem eller en utfordring» (s. 12). Videre spesifiserer han 

definisjonen med tre kjennetegn ved det han kaller et «idealtypisk» uenighetsfellesskap: For 

det første er det et skjebnefellesskap mellom samfunnsmedlemmer, for det andre har dette 

fellesskapet «ureduserbar», men ikke voldelig uenighet seg imellom, og for det tredje har 

fellesskapet behov for å skape en form for felles handling (2018, s. 12-15). Iversen tar for seg 

grunnlaget for samhandling og fellesskap, og kritiserer den utbredte ideen om at fellesskap 

hviler på delte verdier. Denne feilslutningen har farlige konsekvenser, skriver Iversen (2018, 

s. 11). «Felles-verdi-retorikken» gjør det lett å skille mellom «oss» og «dem» – den er 

ekskluderende. I diskusjoner om mangfold og ytringsfrihet er det fort gjort å legge vekt på 

hvilke meninger man opplever som utålelige, og hvilke man kan tolerere. Hvis man i stedet 

spør hva som skal til for å etablere et fungerende uenighetsfellesskap, vil oppmerksomheten 

endres, skriver Iversen (2018, s. 90). Da må man ta for gitt at man vil møte meninger man er 

uenig med, og må heller spørre seg selv hvordan man vil møte disse meningene. Gode 

samhandlingsferdigheter må læres og trenes opp. Å samarbeide med noen du er uenig med, er 

en ferdighet, og dette er et viktig element i skolens oppdrag, skriver Iversen (2018, s. 22). Han 

ser på klasserommene som demokratier i liten skala, og som øvingsarenaer for senere 

samfunnsdeltakelse. Det er mye som taler for at i undervisningen om og mot 

høyreekstremisme og forebygging i klasserommet, er det fruktbart å etablere et 

«uenighetsfellesskap».   
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I den følgende analysen vil jeg, i tråd med bakgrunnsteorien presentert i dette kapittelet, 

spørre: Hva forsøker verket å overbevise leseren om, og hva forsøker verket å overbevise 

leseren til å gjøre, og hvordan gjøres dette? (Booth, Nussbaum). Hvordan skapes det 

identifikasjon mellom avsenderen og leseren? (Rousseau, Aristoteles, Moldrheim, Frøjd, 

Harré). Hvem er subjekter og objekter for medlidenheten? (Nussbaum, Booth, Lindhé, 

Sharma, Fassin, Butler) Hvordan sørger verket for at leseren ikke blir utsatt for en emosjonell 

«overload» og/eller at «passende» emosjoner «setter seg fast» i en samtale mellom flere 

lesere? (Moldrheim, Leemhuis). Hvordan legger verket opp til kritisk og sympatisk lesning i 

et uenighetsfellesskap? (Nussbaum, Booth, Keen, Iversen). 
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3. Analyse  

3.1. Introduksjon til analyse av Eg snakkar om det heile tida  

Som utgangspunkt for analysen av Eg snakkar om det heile tida har jeg, som jeg nevnte 

innledningsvis, tre problemstillinger: 

- Hvordan gir teksten innblikk i et annet menneskes livssituasjon og utfordringer? 

- Hvordan kan innblikk i et annet menneskes livssituasjon og utfordringer bidra til at 

man utvikler forståelse, toleranse og respekt for andre menneskers synspunkter og 

perspektiver? 

- Hvordan kan forståelse, toleranse og respekt for andre menneskers synspunkter og 

perspektiver legge grunnlag for konstruktiv samhandling? 

I moderne litteraturforskning har det vært vanlig å oppfatte teksten som et selvstendig, 

autonomt objekt, som skal analyseres uavhengig av dens forfatter og lesere. De retorisk 

inspirerte litteraturforskerne understreker derimot at alle tekster påvirker sine lesere på ulike 

måter, og de analyserer litterære tekster for å vise hvordan denne påvirkningen skjer. Med 

Nussbaum og Booth kan man si at enhver litterær tekst vil, i likhet med en venn, påvirke sine 

lesere, og lede dem til å se på tilværelsen på en bestemt måte. Hva ber Eg snakkar om det 

heile tida leseren om å legge merke til, hige etter, bry seg om?  

På bokens bakside står det at Eg snakkar om det heile tida er et vitnemål, en appell og en 

selvransaking. Verket handler først og fremst om nåtiden (hvordan noe er), og indirekte om: 

fremtiden (hvordan noe bør bli). Teksten er i retorisk forstand ingen tale, men med 

utgangspunkt i tekstens sterke preg av appell og dens (indirekte) oppfordring til handling, 

mener jeg det er hensiktsmessig å foreta en retorisk analyse av den.   

Analysen vil være bygget opp trinnvis. Først vil jeg gjøre rede for den retoriske situasjonen. 

Deretter vil jeg undersøke tekstens bestanddeler, nærmere bestemt dens innhold, struktur og 

språklige virkemidler. Videre vil jeg diskutere tekstens overbevisende kraft, før jeg 

avslutningsvis vil gi en vurdering av teksten.  
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3.2. Sammendrag  

Kjære bror  

Gjennom heile oppveksten i dei kvite heimane kalla dei oss negerbarna. Det blei sagt 

leikande og vart, med kjærleik. Mens tremenningar og fetrar fekk vere barna til onklar 

og barna til tanter, var vi alltid negerbarna til mamma. 

Sjokoladebarna. (Joof, 2019, s. 7)4 

Slik starter boken. Camara Lundestad Joof var bare 11 år da broren tok et oppgjør med de 

voksne. Han var bare 13. Det var bursdagen til mormor og broren prøvde å forklare at han 

ikke orket mer. «At det ordet fekk det til å rykke i kroppen din. At det var feil. At det gjorde 

vondt» (s. 7). Men som svar fikk han: Sånn har det alltid vært, og sånn vil det alltid være. 

«Det hadde ikkje rykt i kroppen min, ikkje enno» (s. 8), skriver Joof. I frykt for å ikke bli likt, 

stilte hun seg bak de voksne, mens hun så «lufta seiv ut av [broren]» (s. 8). «Du og eg, vi har 

aldri snakka om dette. Og eg har heller aldri bedt om orsaking. Men eg lovar å gjere det før 

denne boka går i trykken» (s. 8). Slik avslutter hun brevet til broren og bokens prolog.   

Eg snakkar om det heile tida handler om rasisme i Norge. I likhet med Whitman og Ellison 

retter Joof søkelyset mot et av samfunnets «blind spots», nemlig den «brune», skeive, 

kvinnen. Men viktig er det, vil Spivak (2009) (og Nussbaum, 1997) mene, at hun, til forskjell 

fra Whitman, ikke taler på vegne av «den andre», hun taler på vegne av seg selv. Med et 

personlig utgangspunkt skildrer Joof rasistiske opplevelser – fra «de små kommentarene, 

neglisjeringen og tausheten» (Wulfsberg, 2018), til de «større», mer sjokkerende hendelsene. 

Gjennom det hele går et metanivå der hun utforsker minnene sine og gjenfortellingene av 

dem. Hva skjer når man er utsatt for rasisme hele tiden, og er nødt til å vitne for seg selv? 

Hvordan snakker man om rasisme? Gjennom å bruke spørsmål som retorisk grep involverer 

Joof leseren i å finne svarene.  

I bokens epilog står det: «Eg ringer til bror min» (s. 94). Som et resultat av selvransakelsen 

blir Joof i stand til å ringe broren sin. Slik fungerer bokens prolog og epilog som en 

innramming av bokens handling. På sett og vis skildrer Eg snakkar om det heile tida en 

 

4 I kapittel 3 vil jeg kun opplyse om sidetall i henvisninger til Eg snakkar om det heile tida. Jeg bruker 5. opplag 

2019.  
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prosess hvor Joof forsøker å innfri sitt løfte til sin bror. Med denne boken sier hun unnskyld 

til broren, samtidig som hun slutter seg til ham – han står ikke lenger alene om å si ifra. Slik 

skildrer boken en prosess fra ensomhet til fellesskap.  

3.3. Den retoriske situasjonen 

I Retorikk i skolen (2016) skriver Jonas Bakken, førsteamanuensis i norskdidaktikk, at en 

retorisk analyse bør innledes av en redegjørelse for tekstens retoriske situasjon. I artikkelen 

«The Rhetorical Situation» (1968) forsøker den amerikanske retorikeren Loyd F. Bitzer å 

avklare hva som kjennetegner en retorisk situasjon, og hva som skiller en slik situasjon fra 

andre situasjoner. Utgangspunktet for Bitzers diskusjon er en definisjon av begrepet retorisk 

ytring (rhetorical discourse). En retorisk ytring er en språklig ytring som har til hensikt å 

frembringe handling eller forandring i verden (Bitzer, 1968, s. 3-4). På bakgrunn av dette kan, 

mener Bakken (2016), en retorisk situasjon defineres slik: «en situasjon der det er mulig å 

frembringe forandring i verden ved hjelp av språklige ytringer» (s. 62). Ifølge Bitzer (1968) 

har slike retoriske situasjoner tre grunnleggende bestanddeler: et påtrengende problem (the 

exigence), et publikum (the audience) og tvingende omstendigheter (constraints) (s. 6; 

Bakken, 2016, s. 62).  

Et påtrengende problem definerer Bitzer (1968) som «an imperfection marked by urgency; it 

is a defect, an obstacle, something waiting to be done, a thing which is other than it should 

be» (s. 6). For at det skal være et påtrengende problem i retorisk forstand, må problemet altså 

kunne løses ved hjelp av språklige ytringer (Bitzer, 1968, s. 7). Det er mulig å dele Joofs 

påtrengende problem i to nivåer. På det primære nivået, det som gjelder hennes livssituasjon, 

er det påtrengende problemet rasisme. Joof har vært, og er fortsatt, daglig utsatt for rasisme. 

På det sekundære nivået/kommunikasjonsnivået, eller metaperspektivet om man vil, er det 

påtrengende problemet å finne et språk for rasisme. Det er klart at det er sårt, ydmykende og 

vanskelig å gjenoppleve og gjenfortelle sine egne traumer. Saken blir ikke noe lettere av at 

hun samtidig må finne et språk for det som gjør at hun blir hørt på, trodd på, og reagert på. 

Som Joof selv skriver: «Det handlar om å finne den hårfine grensa: å vise kor vanskeleg dette 

er, kor hardt det går inn på meg, men utan å framstå som offer. Ikkje verke klagande. Eller 

utakksam. Eller usympatisk» (s. 49).  

Publikummet i en retorisk situasjon er ifølge Bitzer (1968) de menneskene «who are capable 

of being influenced by discourse and of being mediators of change» (s. 8). De menneskene 
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som best kan løse Joofs primære problem, altså rasisme, er strengt tatt de som står bak 

trakasseringen. Joof henvender seg imidlertid ikke først og fremst til enkeltpersoner, men til 

et bredere publikum. På den ene siden henvender hun seg til den norske «hvite» 

majoritetsbefolkningen for å opplyse om rasisme i Norge, og for å oppfordre til handling. Slik 

kan boken tolkes som et folkeopplysningsprosjekt. De majoritetsnordmennene/kvinnene som 

lar seg overtale av Joof, kan i hvert fall bidra til at det påtrengende problemet løses. På den 

andre siden henvender hun seg til den norske «brune» minoritetsbefolkningen. Som jeg pekte 

på i sammendraget, skildrer bokens epilog og prolog en prosess hvor Joof og broren går fra 

ensomhet til fellesskap. For minoritetsbefolkningen kan boken dreie seg om å bli inkludert i 

dette fellesskapet, og på den måten handler den også om å forstå seg selv bedre. Dermed 

tangerer verket også det tverrfaglige emnet folkehelse og livsmestring5. Med denne boken sier 

Joof til de de menneskene som, i likhet med henne, opplever rasisme i Norge i dag: Du er 

ikke alene. Jeg vet at det er sårt og vanskelig å snakke om rasisme, men hvis vi snakker om 

det sammen, trenger vi ikke å ta denne kampen alene. Slik kan også minoritetsbefolkningen 

bidra til at det påtrengende problemet løses. I den følgende analysen vil jeg imidlertid 

hovedsakelig forholde meg til den norske «hvite» majoritetsbefolkningen som tekstens 

publikum, eller modelleser6, da det er dem Joof først og fremst forsøker å appellere til og 

overbevise.  

Det er mange tvingende omstendigheter som regulerer hva Joof kan gjøre for å løse det 

påtrengende problemet, altså overbevise sitt publikum/sin modelleser. For det første er Joof 

en «brun», skeiv, kvinne (s. 37). Hun tilhører med andre ord flere av de spesifikke 

minoritetsgruppene som Nussbaum (2010) peker på er utsatt for «projisert avsky». Derfor må 

hun, ifølge Helland (2018), «vokte seg for å ikke vekke motstanden». «Det er så lett for oss, 

majoritetsbefolkningen», skriver Helland (2018), «å slå av mottakerapparatene – vi er lette å 

fornærme og ofte uvillige til å ta minoritetserfaringene inn over oss». Dette 

formidlingsproblemet er Joof klar over, og det viser selv rasismens realitet. For det andre 

legger konvensjonene for Samlagets serie en rekke føringer. «Dette er ei lita bok, ho er del av 

ein bokserie, ho skal skrivast på berre så mange teikn» (s. 84), skriver Joof. Dette har resultert 

 
5 «I norsk handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å utvikle elevenes evne til å uttrykke seg 

skriftlig og muntlig. Dette gir elevene grunnlag for å kunne gi uttrykk for egne følelser, tanker og erfaringer, noe 

som er viktig for å håndtere relasjoner og delta i et sosialt fellesskap. Lesing av skjønnlitteratur og sakprosa kan 

både bekrefte og utfordre elevenes selvbilde og dermed bidra til deres identitetsutvikling og livsmestring» 

(Utdanningsdirektoratet, 2019, s. 3).  

6 I 1979 lanserte semiotikeren Umberto Eco begrepet «modelleseren». Begrepet refererer til et innskrevet 

publikum, en «leser-i-teksten», som den faktiske leseren må identifisere seg med for å kunne lese teksten på en 

relevant måte (Eco, 1979; Tønnesson, 2008, s. 52, 111). 
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i at hun har måttet prioritere og avgrense. For det tredje finnes det en del etiske retningslinjer i 

bokbransjen som begrenser hva hun kan skrive. Som forfatter kan ikke Joof gå ut offentlig og 

skrive det hun vil av personopplysninger og andre detaljer. Disse tvingende omstendighetene 

har ført til at hun har foretatt en rekke valg som har betydning for hvilken virkning teksten har 

på leseren. De setter premisser for hva Joof kan gjøre for å løse sitt påtrengende problem i 

forhold til sitt publikum/sin modelleser.   

3.4. Innhold, struktur og språklige virkemidler  

I en retorisk analyse er det vanlig å gjøre rede for tekstens bestanddeler, nærmere bestemt for 

dens innhold, komposisjon og stil (Bakken, 2016, s. 83). Jeg velger å holde fast ved de 

begrepene jeg allerede har introdusert, og som jeg mener er dekkende, nemlig tekstens 

innhold og struktur. I tillegg vil jeg ta for meg tekstens språklige virkemidler.7  

Nussbaum (1990) minner oss på at følelser uttrykkes gjennom fortellingens struktur. Hun 

mener at en følelses fulle og hele historie fordrer en narrativ form for at den skal kunne 

utvikles fullt ut. Som jeg allerede har vært inne på, konsentrerer Nussbaum seg først og fremst 

om den greske tragedien og den realistiske romanens struktur – en struktur som skiller seg fra 

den strukturen vi står overfor i Joofs bok. Boken er ingen konvensjonell fortelling. Likevel 

ligger en skjult fortellingsstruktur gjemt i teksten. Joofs selvrefleksjoner og selvransakelse 

innebærer at hun gjennomgår en bevisstgjøringsprosess. Den personen hun er mot slutten av 

boken, er ikke identisk med den hun er ved begynnelsen. På dette implisitte nivået skildrer 

teksten et forløp. Først helt til slutt er hun i stand til å innfri det løftet hun har gitt sin bror, om 

at hun skal ringe ham og si unnskyld for den episoden hun skildrer helt i starten. En spenning 

blir utløst, og derfor har denne bevisstgjøringsprosessen også et tydelig følelsesmessig aspekt.  

Vitnemålsstrukturen uttrykker også følelser. Som Frøjd (2018) viser i sin analyse, egner 

vitnefortellinger seg til å øke elevenes «følelsesmessige engasjement gjennom en 

identifikasjon med avsender» (s. 68). Derfor vil jeg gå like grundig inn på strukturen som 

følelsene den rommer for å undersøke hvordan dette skjer i Eg snakkar om det heile tida. Som 

jeg vil vise, er det ikke bare strukturen som formidler følelser, men også språket. Strukturen 

og språket underbygger innholdet og fungerer i en syntese, slik Nussbaum (1990) påpeker at 

struktur og innhold fungerer sammen.  

 
7 Jeg ser struktur som et synonym for komposisjon, og språklige virkemidler som et synonym for stil.  
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3.4.1. Innhold  

I hovedsak består Eg snakkar om det heile tida av tre innholdsmomenter. Det er altså tre 

temaer eller saker Joof tar opp sin tekst. For det første beskriver hun sin egen livssituasjon og 

utfordringer som er preget av rasismen hun opplever. Allerede fra første setning leser vi at: 

«Gjennom heile oppveksten i dei kvite heimane kalla dei oss negerbarna» (s. 7). For det andre 

handler verket om og tematiserer seg selv og sin egen tilblivelse. Teksten gir inntrykk av at 

Joof har et selvbevisst forhold til sin egen uttrykksmåte. Sånn sett er den selvrefleksiv. Joof 

utforsker og stiller kritiske spørsmål til seg selv og sine egne erfaringer. Hva skjer egentlig 

med egen hukommelse når man er nødt til å gjenoppleve og gjenfortelle sine egne traumer? 

På den måten bærer verket på en kritisk røst, og den legger opp til kritisk lesning: «not only to 

empathize and experience, but also to ask critical questions about the experience» (Nussbaum, 

1997, s. 100). For det tredje er boken en (indirekte) oppfordring til handling: «... eg har skrive 

ei bok der eg har tatt meg tid til å krevje at folk skal ta meg i forsvar» (s. 85).  

3.4.2. Struktur  

3.4.2.1. Fragmenter og brudd  

I tillegg til prologen og epilogen består boken av 42 små kapitler, noen på kun én eller få 

setninger, andre på én eller flere sider. Kapitlene representerer eksempler/vitnemål, samt 

Joofs følelser, tanker og iakttakelser. Ved å kommentere sine egne erfaringer, stille spørsmål, 

både til seg selv, de hun møter og leseren, utfyller Joof den følelsesmessige innlevelsen og 

åpner opp for refleksjon hos leseren.  

Hvert kapittel er markert med sideskift og en overskrift skrevet i versaler. Overskriften viser 

ofte til en bestemt hendelse, for eksempel «BUNAD 1» (s. 20-22) og «TAUET» (s. 67-72). 

Her blir en hendelse som skjer én gang, fortalt én gang. Denne fortellerteknikken er den 

absolutt vanligste og kalles singulativ frekvens (Andersen, 2012, s. 33). Andre ganger viser 

overskriften til hendelser som gjentar seg, for eksempel: «Å GÅ UT» (s. 32-35), «Å REISE 

MED FLY» (s. 54) og «Å REISE MED TOG» (s. 55). Grepet som benyttes her, kalles iterativ 

frekvens (Andersen, 2012, s. 34). Den går ut på å fortelle én gang om det som skjer mange 

ganger. Effekten fremmaner fornemmelsen av et gjentakende mønster. Det er ikke en bestemt 

reise eller utflukt leseren er vitne til, men hver gang Joof reiser eller går ut. Alle ganger kan 

fortelles én gang.  
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Den tydelige overskriften, samt sideskiftet gir et visuelt skifte og en naturlig pause mellom 

kapitlene. Også i kapitlene skapes det naturlige pauser ved bruk av hyppig linjeskift og 

marginnrykk. Sitater markeres ved innrykk, og gir et renere preg enn hva bruken av 

tegnsetting ville gjort. Strukturen er oversiktlig og gir rom for refleksjon og pause, både i og 

mellom sidene.  

Det er ikke en sammenhengende, kronologisk fremstilling; fremstillingen hopper i tid og rom. 

I likhet med det realistiske titteskapsteateret gir verkets sceniske form inntrykk av at man ser 

inn i livet til noen. Leseren ser hvem hun er, hvordan hun lever og hvordan hun tenker. Små 

detaljer er med på å skape de sceniske bildene: 

Kanskje han seier nei fordi han såg det i auga mine, før eg smilte, kanskje han såg 

sinnet mitt og tenkte at han ville smake det i spyttet mitt om eg tok han med meg heim 

og stakk tunga mi inn i munnen hans. (s. 34-35) 

Bokens struktur, de korte, selvbiografiske vitnemålene, underbygger innholdet og fungerer i 

en syntese, slik Nussbaum understreker at fortellingens struktur formidler følelser. Eg snakkar 

om det heile tida bombarderer leseren med eksempler. Joof forteller om episoder fra da hun 

var liten, og hun forteller om episoder som skjer i dag. Fra det intime til det offentlige rom: i 

familien, blant venner, på bussen, på toget, på flyplassen, på gata, på jobb – overalt. Det skjer 

hele tiden.  

Joof trekker frem forferdelige enkelthendelser og episoder som gjentar seg. Da hun var seks 

år, forteller Joof at det endelig var hennes tur til å bære familiens nordlandsbunad (s. 20). Det 

var 17. mai, og hun stod på torget i Sandefjord, svingte stolt med skjørtet, da to eldre damer 

kom bort til henne. Den ene kvinnen ga henne et rapp på armen. Du «har ingenting i den 

bunaden å gjere» (s. 20), sa kvinnen. Det var respektløst av henne å stå og skryte over noe 

som ikke var hennes, sa hun. «Men kva med venninna hennar?» (s. 21), spør Joof. «Ho som 

ikkje sa noko? Stilla hennar var like aktiv som paraplyen. For meg» (s. 21). Med sikkert grep 

dreier Joof om fokuset. Verket ber leseren reflektere over «tausheten», og indirekte: bryte 

den.  

Da hun var fjorten år, forteller Joof at hun ble hun ble banket opp på en fest (s. 68). Hun har i 

etterkant fått høre at de dro henne ut på gårdsplassen. De ville binde beina hennes fast til bilen 
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og slepe henne bortover veien. De ville se hvor mye en «neger» tåler. «Det var gått så langt at 

nokon hadde funne fram tau» (s. 69). 

Andre hendelser «har skjedd så ofte at det er blitt ein klisjé» (s. 33). «[I] alle slags gater, i alle 

slags antrekk, er eg blitt spurd om kor mykje eg kostar.... Kor mykje eg tar, om tida mi, 

kroppen min er til sals» (s. 32). Også her styrker detaljene de sceniske bildene. Joof har blitt 

stoppet på: «Majorstua. På Grünerløkka. På Aker Brygge. På veg ut av Hennes & Mauritz på 

Oslo City» (s. 32-33). Hun har blitt spurt av:   

flaue menn, av høflege menn, av menn i bil med eit tomt barnesete i baksetet, av menn 

i dress, av menn med Hawaii-skjorte, av menn som ber om orsaking, som ber om 

orsaking om og om igjen når eg svarer på norsk etter at dei har spurt meg på engelsk, 

og av menn som blir sinte og smeller meg mot bilen sin, pressar ansiktet sitt opp i mitt 

og nektar meg avvisinga, for den er ikkje mi å gi. (s. 33)  

Joof blir også stoppet i tollen på Gardemoen, og i køen på vei inn i flyet, og på toget, fordi 

andre mennesker ikke tror hun hører hjemme på første klasse (s. 54-55). I tillegg har hun 

brukt mye tid på å insistere på norskheten sin. På å forsvare tilhørigheten sin. «Når folk spør 

meg kvar eg kjem frå, misforstår eg med vilje. Eg svarer Sandefjord. Og når dei spør kvar eg 

eigentleg kjem frå, så svarer eg Bodø» (s. 13). Hun gjør seg vanskelig, fordi hun synes det er 

vanskelig å få de samme spørsmålene om og om igjen. Derfor har hun bestemt seg for at «vi 

kan vere ukomfortable begge to. Om du vil vite kvar eg kjem frå, så får du bere det ubehaget 

saman med meg» (s. 14). Trolig vil dette ubehaget også forhindre at de spør igjen.  

Joofs erfaringer viser at andre betrakter henne som objekt for rasistiske stereotyper: Det svarte 

fattige mennesket som ikke har råd til å sitte på første klasse; det mistenkelige svarte 

mennesket som blir stoppet i tollen, som må forsvare tilhørigheten sin og; den svarte kvinnen 

som blir tatt for å være prostituert. Joof tilhører flere spesifikke minoritetsgrupper, og er, slik 

Nussbaum (2010) skriver, utsatt for avsky. Som eksemplene viser, projiserer menneskene hun 

møter følelser av sårbarhet og ufullkommenhet over på Joof. Det eneste som skiller henne fra 

nordmenn flest, er fargen på huden og håret, likevel blir hun stadig behandlet med mindre 

respekt enn andre. Uansett hvor norsk hun kjenner seg, blir hun betraktet som skremmende 

fremmed og annerledes. Som Nussbaum (2010) understreker: For noen fungerer hun som den 

dyriske «andre». Hun er den svarte kvinnen som oppfyller seksuelle fantasier «fordi vi 

kanskje har noko meir dyrisk i oss» (s. 10). 
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3.4.2.2. Fortellerperspektiv  

Eg snakkar om det heile tida er en første-persons-fortelling. Synsvinkelen i boken er lagt til 

jeg-fortelleren, altså forfatteren selv. Det er Joof som «opplever», «dokumenterer» og 

«formidlar» (s. 37). Dette gir boken et sterkt subjektivt preg. Andre stemmer forekommer, 

men perspektivet er hele tiden forfatterens. Stemmene har ikke noe selvstendig status. 

«Mamma», «pappa», «bror min» og «mormor» lever i en skyggetilværelse i boken. De er sett 

gjennom forfatterens øyne: «Far min er eit menneske med mange fasettar, ein mann med alle 

moglege særtrekk og skavankar. Han matchar sokkane sine med slipset. Han bruker emojiar» 

(s. 85). Leseren blir med andre ord presentert for én stemme, som tilhører ett enkelt 

menneske. Ifølge Harré (2011) styrker det leserens mulighet til å identifisere seg med et 

menneske.  

Første-persons-fortellingen åpner opp for muligheten for en sterk grad av iscenesettelse av seg 

selv. Dette er noe Joof utnytter. Hun skildrer seg selv som et helt og komplekst menneske 

med mange ulike sider. Joof viser seg selv, både som sterk og modig, men også som sårbar. 

Hun viser følelser som frykt, håpløshet og sinne:   

Eg er redd for at du skal lese denne teksten og komme til at det eg skriv om, ikkje er 

viktig nok. Eg er redd for at eg snakkar på vegner av fleire enn meg sjølv, på vegner 

av nokon som ikkje har bedt meg om det. Eg er redd for at eg ikkje hjelper. At eg 

snakkar om det same om og om igjen til inga nytte. At eg eigentleg berre er opptatt av 

meg sjølv. Eg er redd for at vi går bakover. Og då blir eg sint. (s. 50) 

Joof byr på mange sider av seg selv, både sterke og svake. Hun viser at hun ikke alltid handler 

i tråd med egne meninger og idealer. I kapittelet «YOU´RE IN THE WRONG TRAIN, SIR» 

(s. 81-87) er Joof vitne til at en eldre mann, som «har same hudfarge som far min» (s. 82), blir 

diskriminert av en kvinnelig konduktør på toget på vei fra Norge til Sverige. Konduktøren 

kommer mot henne, og Joof tenker at hun burde si noe til henne, men hun sier ingenting. «[I] 

denne augeblinken, når eg ser mannen gå bakover i toget, med krum rygg, utan at nokon har 

tatt han i forsvar, innser eg at eg ikkje ville tatt min eigen far i forsvar» (s. 85). Likevel har 

hun skrevet en bok der hun krever at andre skal ta henne i forsvar. 

I kapittelet «APOLITISK» (s. 79) sier «ein venn til ein annan venn at han ikkje bryr seg om 

politikk» (s. 79). «Korleis vågar du å ikkje bry deg» (s. 79), roper Joof opp i ansiktet hans. 
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«Det finst folk der ute som ikkje vil at eg skal finnast. For eit jævla kvalmt privilegium å 

kunne tillate seg å ikkje bry seg» (s. 79), sier hun. Senere unnskylder hun seg: «Eg seier at eg 

ikkje resirkulerer, ikkje alltid. Og at eg kaster sneipane mine på gata. Sjølv om eg veit at jorda 

er på veg til å gå under» (s. 79). Igjen viser Joof at hun ikke handler i tråd med egne meninger 

og idealer: Hun krever at andre skal bry seg om politikk, til tross for at hun ikke alltid selv 

bryr seg. 

I Det litterära med reportaget (2013) skriver den svenske litteraturviteren Anna Jungstrand: 

«Genom att visa upp en svag sida och sin inre splittring vinner subjektet som helhet sympati 

och läsarens igenkänning. I många fall är det på det här sättet som reportagetexter skrivna i 

första person etablerar trovärdighet» (s. 68). Dette kaller hun for «ärlighetens retorik» (2013, 

s. 67-68). Ved å vise «en svag sida och sin inre splittring» gjør Joof seg menneskelig. Hun 

nærmer seg sin modelleser og dermed vinner hun leserens «igenkänning». Dette er viktig, for 

ifølge Aristoteles og Rousseau, er leseren avhengig av å kunne identifisere seg med Joof, hvis 

han eller hun skal klare å møte Joofs utfordringer med medlidende forståelse. Som Frøjd 

(2018) viser i sin analyse, skapte ODs vitnemål følelsesmessige engasjement hos elevene 

gjennom en identifikasjon med avsender. 

Det er også tydelig at Joof identifiserer seg med sin modelleser, altså 

majoritetsnordmannen/kvinnen. Også det gjør det lettere for leseren å identifisere seg med 

henne: «Som andre norske turistar blir eg óg stoppa i Thailand av springande barn på gata når 

eg dreg ut på landsbyda» (s. 13-14). Og i Danmark blir hun:  

ein kvalmande nordmann ... som seier at eg har ein liten brønn i hagen, som alle andre 

nordmenn, og ein liten brønn på hytta, som alle andre nordmenn, og eg går i 

bakgarden og pumpar opp ein kopp med olje frå brønnen min og går på Kiwi og 

kjøper Brunost med den. (s. 14-15) 

Joof er også klar over, og ærlig om at hun selv ikke har vært, og muligens fortsatt ikke er, fri 

for fordommer. Hun skriver at: «Etter at eg flytta til Oslo, passa eg på at eg aldri sat ved sida 

av andre menneske med synleg innvandrarbakgrunn på trikken, på T-bana, på bussen.... [E]g 

var livredd for at dei andre på bussen skulle tru at vi var ein gjeng» (s. 12). Dermed inkluderer 

hun seg selv i dette samfunnet, denne strukturen, som modelleseren tilhører. Hun hever seg 

ikke over modelleseren, tvert i mot, ved å identifisere seg med ham/henne og ved være åpen 

om sine svake sider og sin indre splittelse, fremhever hun likheten, og det kan føre til 
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identifikasjon og gjenkjennelse. Det er viktig for at leseren skal kunne møte hennes 

utfordringer med medlidende forståelse.  

3.4.3. Språklige virkemidler  

3.4.3.1. «Å finne et språk» 

«Eg er sint når eg skriv denne boka. Eg merkar det. Eg er sint på redaktøren min óg, på 

forlaget, på meg sjølv og på deg som les» (s. 49), skriver Joof. Sinnet er der hele tiden, men 

noe av det som gjør Eg snakkar om det heile tida til en viktig bok er, ifølge Helland (2018), 

hvordan denne følelsen er reflektert. «Eg er sint, fordi alt handlar om å finne eit språk som 

ikkje er doserande, som ikkje er aggressivt, som ikkje er konfronteranda, som ikkje er 

moraliserande. Men som er sårbart. Eit ope, søkjande og sårbart språk» (s. 49). 

«Formidlingsproblemet er med andre ord rasialisert», understreker Helland (2018), «det er 

ikke nøytralt, men har så å si selv fått hudfarge». Det språket som skal formidle den 

diskriminertes erfaringer, kan ikke være for «doserande», «aggressivt», «konfronterande» 

og/eller for «moraliserende», da kan man risikere å miste leseren på veien: «Redaktøren min 

og eg går fram og tilbake om kor hard eg kan vere i opninga av boka, for lesarane må rekke å 

bli kjende med meg før dei får merke sinnet mitt» (s. 49). Som jeg vil vise, løser Joof dette 

formidlingsproblemet med ærlighetsretorikken, gjentakelser og med et språk som inviterer 

leseren til å tenke selv.  

3.4.3.2. Gjentakelser 

Det finnes mange gjentakelser i boken. De er tematiske og fremhever og forsterker bokens 

innholdsmomenter. Gjentakelsene skaper sammenheng og fungerer som et dokumentarisk lim 

i teksten. Den første dreier seg om at hun opplever rasisme hele tiden. Denne gjentakelsen 

kommer, som jeg har nevnt, frem i bokens struktur. De korte, selvbiografiske vitnemålene er 

eksempler for det hun opplever. I tillegg gjentar hun poenget selv: «Det skjer heile tida» (s. 

53); «... dette skjer jo heile tida» (s. 66). Det kommer også frem i samtaler med andre: 

«[Moren] seier at det er nesten umogleg for henne å hugse alt som har skjedd, når det har 

skjedd, kvar det har skjedd. Det har vore så mykje» (s. 90).  

Den andre gjentakelsen er en etterfølge av den første, og handler om hun snakker om rasisme 

hele tiden. Dette blir gjentatt flere steder i teksten, både med og uten variasjoner (s. 13, 19, 



  31 

30, 48, 50, 72). Joof «snakkar på konferansar, i departement, på demonstrasjonar, på 

institusjonar. Eg skriv teaterstykke, eg står på scena, eg snakkar med politikarar, lærarar, 

elevar, journalistar, eg svarar på lange e-postar og på korte Facebook-meldingar. Eg skriv 

denne boka» (s. 36). Bokens tittel styrker denne gjentakelsen ytterligere.  

Ofte bestemmer hun seg for å slutte å snakke med «kvite menneske om rasisme.... For det er 

med ein enorm emosjonell kostnad eg har desse samtalane om og om igjen, det er emosjonelt 

arbeid» (s. 9). Dette er den tredje og siste gjentakelsen. Hun er usikker på om det hjelper, og 

hun «er redd heile livet mitt er blitt redusert til hudfargen min. Og at eg sjølv har vore 

delaktig i det.... Redd for at eg først og fremst er brun. Brun først, og alt anna etterpå» (s. 36). 

Joof er flere steder inne på denne muligheten: å redusere faren for å bli oppfattet som «brun 

først» ved å velge taushet. Men som hun selv kommer frem til: «Å teie hjelper ingen» (s. 92).  

Disse tre gjentakelsene skaper mer enn en sammenheng i teksten. Gjentakelsene viser tre 

ulike sider, perspektiver eller konsekvenser av rasisme, og på den måten bidrar de til at 

språket ikke blir for «doserande», «aggressivt», «konfronterande» og/eller for 

«moraliserende». Samtidig underbygger de opplevelsen av at rasismen hun stadig opplever, 

infiserer hverdagen og styrer tankene hennes.  

3.4.3.3. Det poetiske og retoriske språket 

Boken rommer både retorisk og poetisk språk. Joofs språk har særlig to kjennetegn. For det 

første er det knapt. Setningene er korte. Kapitlene er korte, iblant bare én setning lange, og 

teksten som helhet er kort. For det andre er det emosjonelt. Hun beskriver følelsesladde 

situasjoner, og hun setter ord på sine egne følelser. Tilsammen styrker dette bokens 

appellpreg. Den emosjonelle tonen forsterkes ytterligere av leserhenvendelsene (s. 13, 14, 22, 

41, 49, 93). Leseren er en instans som ganske sjelden er representert i en moderne litterær 

tekst, men i Eg snakkar om det heile tida dukker den opp som en rest eller etterlikning av den 

direkte kommunikasjonssituasjon. Den finnes i teksten som et «du»/«deg». 

Leserhenvendelsene er på den ene siden konfronterende: «Fuck deg og spørsmålsteikna dine» 

(s. 13); «Dei barna får ta på håret mitt. Du får ikkje lov» (s. 14). På den andre siden skaper de 

en nærhet mellom Joof og leseren: «På vegnar av jenta i nordlandsbunad er eg sint, og eg vil 

fortelje det til deg. Det er viktig for meg at du forstår kvifor eg er sint» (s. 22). Ved å 

henvende seg direkte til leseren, knytter Joof et tettere bånd mellom seg selv og leseren.   
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Det at språket er knapt, betyr med andre ord ikke at det tomt for følelser, tvert i mot – det er 

ladet med følelser. Betydningstettheten er en egenskap ved det poetiske språket, som ofte 

skaper et betydningsnivå som gjør at ordene overskrider den referensielle betydningen. Ifølge 

Jungstrand (2013) omfavner det poetiske språket muligheten til å «överlåta tolkningen till 

läsaren och öppnar upp för förskjutningar och utvidgningar av betydelse, låter 

mångtydigheterna verka i texten» (s. 104). Se for eksempel på kapittelet «OFFERROLLA» (s. 

52). Under overskriften står det: «Den høyrest ut som eit kostyme eg kan ta av og på» (s. 52). 

Kapittelet fremstår som et lite dikt. Offerrolla blir sammenlignet med et kostyme, men i 

motsetning til et kostyme, kan man ikke velge når man vil ta av og på seg offerrolla. 

Sammenligningen levendegjør språket og tydeliggjør et viktig poeng. Det språklige bildet 

åpner opp for tolkning og refleksjon, og utfordrer sinnet til å tenke kritisk og selvstendig. 

Det finnes også eksempler på at Joof ikke overlater tolkningen til leseren, tvert i mot, hun 

leder leseren i en bestemt retning. I kapittelet «BUNAD II» (s. 89-90) går hun gjennom 

detaljene ved bunadsepisoden: «Ho hadde paraply, men eg hugsar ikkje om det regna. Ville 

ho hatt med paraply om det ikkje regna?.... Ho hadde kanskje ikkje paraply, men stokk?» (s. 

89). Så kommer et retorisk spørsmål: «Er det ho slo meg med, viktigare enn slaget?» (s. 90). 

Spørsmålet fungerer som et retorisk grep som involverer leseren i å finne svaret. Ved å lede 

svaret i en bestemt retning, påvirkes leseren til å mene det samme som Joof. 

Også i kapittelet «Å REISE MED FLY» (s. 54) leder Joof leseren i en bestemt retning. Det 

står: «Ein mann i dress tar meg på skuldra og seier: Unnskyld, men no er det dei på første 

klasse som får sjekke inn først. Ja seier eg. Og ser på han» (s. 54). Det samme skjer i 

kapittelet «Å REISE MED TOG» (s. 55): «Ei kvinne lener seg fram og seier: Unnskyld, men 

det er reserverte sete på toget. Eg ser på henne. Ho seier: Dette er første klasse. Ja, seier eg. 

Eg held fram med å sjå på henne» (s. 55). Her viser det som ikke blir sagt av Joof, til det 

sårbare. Det er mulig å tolke det som en personlig strategi som Joof tar i bruk for å kunne 

gjenoppleve og gjenfortelle sine egne traumer. Samtidig fungerer det som et retorisk grep, 

hvor leseren (og menneskene i de beskrevne situasjonene) tvinges til å ta i bruk sin 

forestillingsevne, leve seg inn i situasjonen, og tenke selv: Hvorfor tas det for gitt at et 

«brunt» menneske ikke skal sitte på første klasse? Her er det mulig at Joofs modelleser vil 

kunne kjenne seg igjen i mannen og/eller kvinnen og deres fordommer. Slik konfronteres 

også modelleseren med sine egne fordommer og tvinges til å tenke over dem. Ved å legge opp 

til at leseren skal komme frem til den ønskede reaksjonen ved å tenke selv, oppnår Joof et 
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«ope» og «søkjande» språk. I noen tilfeller blir det også et «sårbart» ikke-språk, der det som 

ikke blir sagt, viser til det sårbare.   

3.5. Tekstens overbevisende kraft  

Jeg har nå kommet til det som må sies å være kjernen i en retorisk analyse, nemlig 

undersøkelsen av tekstens overbevisende kraft. Først vil jeg gjenta hva Joof forsøker å 

overbevise leseren om. Hun formulerer ikke dette eksplisitt i teksten, men hovedpåstanden i 

teksten kan sies å være: Norge er rasistisk. Hva Joof vil overbevise leseren til å gjøre, sier hun 

rett ut: «[eg] ber ... deg som les, om å stole på meg. Eg veit kor vanskeleg det er å ta 

menneska rundt deg i forsvar.... Likevel ber eg deg om ikkje å slutte» (s. 87). Hun ønsker med 

andre ord at den norske «hvite» majoritetsbefolkningen skal få øynene opp for rasisme, og 

reagere på det. I tillegg ønsker hun at den norske «brune» minoritetsbefolkningen skal forstå 

at de ikke er alene om å oppleve rasisme. 

I kapittelet «Retorikk» i Litterær analyse (2012) skriver Jonas Bakken og Liv Bliksrud, 

professor i nordisk litteratur, at en sentral del av den retoriske teoribygningen er teorien om de 

tre bevismidlene, som Aristoteles presenterer i Retorikk (s. 115). I retorisk terminologi blir alt 

som kan bidra til å overbevise mottakeren, betegnet som bevismidler (Bakken, 2016, s. 37). 

Men i sin avhandling om retorikk er Aristoteles (2006) først og fremst opptatt av de 

bevismidlene som skapes i selve teksten – de «fagtekniske» (s. 27). Han beskriver tre slike 

bevismidler eller «overtalelsesmidler»: «Noen beror på talerens personlige karakter [ethos], 

andre på den tilstanden tilhøreren settes i [pathos], atter andre på selve argumentasjonen, ved 

den beviskraft den har, reell eller tilsynelatende [logos]» (2006, s. 27). Som jeg vil vise, 

bruker Joof alle de tre bevismidlene i sin tekst, med særlig vekt på ethos og pathos. 

3.5.1. Ethos  

Joof spør: «Er eg ei truverdig kjelde? Blir eg meir eller mindre truverdig om eg insisterer på 

det?» (s. 74). Ifølge Aristoteles (2006) er det særlig tre karaktertrekk som avgjør avsenderens 

troverdighet: «Det er talerens forstand, personlige karakter [dyd] og velvillige innstilling» (s. 

104). I sin bok om moderne politisk retorikk, Talerens troverdighet (2003), skriver Anders 

Johansen, professor i sakprosastudier, at det i vårt mediesamfunn ikke er tilstrekkelig å vise 

forstandighet, dyd og velvilje for å bli oppfattet som troverdig. Man må også være en 

autentisk person (Johansen, 2003, s. 71). For å fremstå som autentisk, må man være spontan, 
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naturlig, åpen overfor dem man kommuniserer med, og ikke minst konsistent – altså den 

samme uansett hvilken situasjon man befinner seg i (Johansen, 2003, s. 75). Det er med andre 

ord tydelig at Johansen (2003) vektlegger mye av det samme som Jungstrand (2013) mener er 

viktig for å skape troverdighet. Johansens (2003) tredje kriterium – å være åpen overfor dem 

man kommuniserer med – samsvarer i stor grad med Jungstrands (2013) forståelse av 

«ärlighetens retorik», altså å vise sine svake sider og sin indre splittelse. Som vi skal se, er 

dette også noe Joof vektlegger i sin tekst.  

Joof fremstår som kompetent innenfor området hun uttaler seg om, og viser evne til å tenke 

klokt. Hun viser med andre ord forstandighet. Joof er selv utsatt for rasisme, og vet bedre enn 

de fleste hva det dreier seg om. Videre har hun, som det kommer frem av tekstens 

gjentakelser, satt seg godt inn i temaet og bruker svært mye av sin tid på å snakke om det. I 

tillegg kommer Joofs forstandighet implisitt til uttrykk gjennom en ryddig struktur, og en 

sikker, god språkføring.  

Inntrykket av hennes personlige karakter/dyd varierer imidlertid mer. Med dyd menes at 

avsenderen både forstår og gjør det gode i alle situasjoner, og at han eller hun dermed ikke 

kan mistenkes for å bedra eller villede sitt publikum. På den ene siden viser Joof moralsk 

karakter. Selv om det er med «ein enorm emosjonell kostnad» (s. 9), skriver hun om rasisme 

for å bekjempe det. Det i seg selv er en god handling. På den andre siden viser enkelte av de 

eksemplene jeg har trukket frem at hun ikke gjør det gode i alle situasjoner: Hun står ikke opp 

for mannen på toget, selv om hun maner opp til at andre skal stå opp for henne, hun skjeller ut 

en annen for å ikke bry seg om politikk, selv om hun ikke alltid selv bryr seg, og hun er selv 

underlagt fordommer. I disse eksemplene er det mulig å argumentere for at hun ikke fremstår 

som det man i retorisk forstand vil kalle dydig, fordi hun ikke gjør det gode i situasjonene. 

Samtidig er det mulig å argumentere for at hun fremstår som dydig, fordi hun viser at hun 

forstår det gode i situasjonene, altså hva den gode handlingen i disse situasjonene ville ha 

vært. Det kommer tydelig frem i hennes selvrefleksjoner rundt disse situasjonene. Dette 

aspektet understrekes ytterligere når hun senere i boken skriver at i dag «set [eg] meg ved sida 

av andre farga menneske på bussen med vilje. Som for å kompensere for dumskapen i 

ungdommen» (s. 39). Derfor er inntrykket av hennes personlige karakter noe splittet. 

Disse eksemplene viser imidlertid et annet viktig aspekt som styrker hennes troverdighet. Hun 

er åpen overfor dem hun kommuniserer med. I tråd med Johansens (2003) forståelse av 

begrepet, er hun autentisk: «Eg óg er ein løgnar. Likevel ber eg deg som les, om å stole på 
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meg. Eg veit kor vanskeleg det er å ta menneska rundt seg i forsvar. Eg gjer ofte feil. Støtt og 

stadig» (s. 87). Selv om disse eksemplene viser at hun er åpen om sine svake sider, viser de 

også at hun ikke er helt konsistent, noe som ikke bare påvirker oppfatningen av hennes dyd, 

men ifølge Johansen (2003) også påvirker oppfatningen av hennes autentisitet. I Joofs tilfelle 

fremstår Johansens (2003) kriterier for autensitet noe selvmotsigende da det viser seg 

vanskelig for Joof å både være konsistent og åpen om sine svake sider. Det ene går på 

bekostning av det andre. Det må sies at Johansen (2003) opererer i en annen politisk kontekst 

enn Joof og analyserer hva som må til for at en politiker fremstår som autentisk i det moderne 

mediesamfunnet. Det forholder seg annerledes i de hverdagssituasjonene Joof beskriver. I 

hennes tilfelle fremstår det som mer avgjørende for hennes autensitet at hun er ærlig og åpen 

overfor sine lesere enn at hun opptrer helt konsistent i alle sammenhenger. 

Joofs velvilje er ikke rettet mot den norske «hvite» majoritetsbefolkningen, den er rettet mot 

den norske «brune» minoritetsbefolkningen – de menneskene som deler hennes livssituasjon 

og utfordringer. Dette trenger imidlertid ikke å svekke hennes troverdighet, snarere styrker det 

hennes autensitet og dermed også hennes troverdighet. Også det emosjonelle språket styrker 

hennes autentisitet. Hun fremstår ikke som kalkulerende, og med Johansen (2003) kan man 

argumentere for at hun fremstår som et autentisk menneske som reagerer «naturlig» på det 

hun opplever. Samtidig viser, som jeg allerede har påpekt, strukturen og språket til 

forstandighet. Joof gir dermed plass til både emosjonalitet og rasjonalitet i sin tekst. Joof 

bygger med andre ord ikke sin ethos på å vise velvilje, men på å vise forstandighet, og 

personlig karakter. Men mest av alt bygger hun – i tråd med Johansen (2003) og Jungstrands 

(2013) forståelse av hva som er viktig for å fremstå som troverdig i dagens samfunn – sin 

ethos på å vise at hun er autentisk. 

3.5.2. Pathos  

Ifølge Aristoteles (2006) er det «følelsene som gjør at folk skifter mening og tar forskjellige 

avgjørelser» (s. 104). Mottakerens følelser kan i hovedsak vekkes på to måter. For det første 

kan avsenderen beskrive en person, gjenstand eller situasjon som normalt vekker en bestemt 

følelse hos mennesker (Aristoteles, 2006, s. 104). Denne strategien følger som en logisk 

konsekvens av Aristoteles´ analyse av menneskets følelsesliv, som viser oss hvilke situasjoner 

som utløser de enkelte følelsene. For det andre kan avsenderen selv gi uttrykk for den følelsen 

han eller hun ønsker at mottakeren skal få: 
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Skal vi formidle følelser, skal vi tale med harme om voldshandlinger, med avsky, til 

og med motvilje mot å snakke om det, når saken gjelder gudløse og skammelige 

handlinger, med beundring dersom vi skal rose noe, med dempet tone dersom vi 

snakker om det som fortjener vår medlidenhet, og tilsvarende i andre situasjoner. 

(Aristoteles, 2006, s. 225)  

Som vi har sett, utrykker Joof en rekke følelser. Som det kommer frem av tekstens 

gjentakelser er hun motvillig mot å snakke «med kvite menneske om rasisme» (s. 9): «Eg 

ville ikkje skrive om det. Ville ikkje snakke om det. Ville ikkje gå ut av døra» (s. 33). «Det» 

referer til å bli spurt om kroppen er til salgs. I tillegg taler hun med harme om 

voldshandlinger: «... som vaksen er eg sint. På vegnar av jenta i nordlandsbunad er eg sint ...» 

(s. 22), og med dempet tone om det som fortjener vår medlidenhet. Den dempete tonen 

kommer til uttrykk i det sårbare ikke-språket, der det som ikke blir sagt av Joof, viser til det 

sårbare. Humør er smittsomt. Ifølge Aristoteles (2006) lar tilhørerne seg «alltid rive med av 

en taler som er følelsesmessig engasjert» (s. 225). Dersom Joof hadde gitt uttrykk for at hun 

håndterte sin egen livssituasjon og sine utfordringene med en knusende ro, hadde det vært 

vanskeligere for leseren å føle med henne. Samtidig understreker Aristoteles (2006) at stilen 

må tilpasses innholdet (s. 225). Det er derfor viktig at ikke følelsene tar overhånd. Som Joof 

selv skriver: «... ein kan ikkje kjefte på folk for å få dei til å forstå. Eg veit det» (s. 50). 

Følelser er et virkemiddel som brukes for å oppnå et mål, og som andre virkemidler bruker 

Joof følelsene helt bevisst og planmessig. 

I tillegg beskriver Joof en rekke situasjoner som vekker en bestemt type følelse hos leseren. I 

antikkens taler var det vanlig at skildringene var detaljerte og inngående. Målet var at 

tilhørerne skulle leve seg inn i skildringene, plassere seg selv mentalt i situasjonen og dermed 

få den ønskede følelsesmessige reaksjonen. Jo tydeligere man kunne se for seg det som ble 

skildret, desto sterkere ble følelsesreaksjonen, var tanken (Bakken & Bliksrud, 2012, s. 115; 

Bakken, 2016, s. 48). Til forskjell fra antikkens taler, veksler Joofs skildringer mellom å være 

detaljerte, og ikke-detaljerte. De inngående og detaljerte skildringene styrker, som jeg 

tidligere har nevnt, verkets sceniske form, og plasserer leseren i situasjonen. De ordfattige 

skildringene er derimot ladet med følelser og inviterer leseren til å tenke selv. Også disse 

skildringene plasserer leseren i situasjonen, men på en litt annen måte enn de detaljerte 

skildringene. I tråd med aktiv deltakelse utfordrer disse skildringene leseren til å reflektere. 

Selv om Joof leder leseren i en bestemt retning, må han eller hun, til forskjell fra når 
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skildringene er detaljerte, aktivt ta i bruk sin forestillingsevne for å plassere seg selv i 

situasjonen. 

Det er ingen tvil om at teksten forventer og legger opp til en gitt følelsesmessig reaksjon. 

Røsvik (2018) skriver at «[Joof] får min udelte sympati, for fordommane ho opplever, er så 

himmelropande urimelige». Men det er ikke sikkert at enhver leser vil få den samme 

empatiske reaksjonen. Det avhenger av leserens evne til å leve seg inn i Joofs livssituasjon, og 

om han eller hun «kunne vente at en selv også, eller noen av ens egne, ble utsatt for [det 

samme], og det til og med i nær fremtid» (Aristoteles, 2006, s. 133). Som jeg allerede har 

vært inne på, legger Joof opp til identifikasjon og gjenkjennelse. Hun viser seg selv som et 

tenkende, sårbart og komplekst menneske med følelser og behov. Hun, som alle andre, har 

sine gode og mindre gode sider. Dette er noe leseren kan kjenne seg igjen i. Dessuten vil cirka 

halvparten av befolkningen kunne identifisere seg med hennes kjønn. Noen vil også kunne 

identifisere seg med hennes hudfarge og/eller hennes seksuelle orientering. Samtidig vil 

mange oppdage at det er mye ved hennes liv som skiller seg fra deres. Mange vil for eksempel 

aldri måtte bekymre seg for å bli banket opp av rasistiske grunner eller bli tatt for å være 

prostituert. Slik stilles den enkelte leser ansikt til ansikt med den kjensgjerning at et menneske 

som på mange måter er lik en selv, blir utsatt for rasisme, og de tvinges til å tenke over dette 

som noe som er relevant for dem selv. Hadde omstendigheten vært annerledes, kunne det like 

gjerne vært dem eller noen de er glad i. Slik lar verket medlidende forståelse med Joof gripe 

leserens forestillingsevne. Jeg mener altså, i likhet med Lindhé (2016), at noen karakterer 

ofres, og at det i dette tilfellet er dem som utfører de rasistiske handlingene mot Joof. Det er 

særlig én gruppe mennesker som usynliggjøres i verket, og som det er verdt å dvele litt ved. 

Jeg tenker på ungdommene i nabolaget til Joof som banket henne opp på en fest. Den 

ekstreme oppførselen indikerer at disse jentene og/eller guttene på ett eller annet vis har 

havnet utenfor. Hvorfor? Det gis det ikke noe svar på. Naturligvis taler ikke Joof deres sak. 

Teksten er med andre ord ikke, i likhet med andre litterære verker, fritatt for «blind spots», 

slik heller ikke samfunnet er det.  

Forventningen om en gitt følelsesmessig reaksjon har både positive og negative 

konsekvenser. På den ene siden finnes det kritiske og politiske potensial i vår affektive 

respons på andres lidelser. Uten affekt – ingen ansvarsfølelse, uten ansvarsfølelse – ingen 

politisk forandring, minner Butler (2009) oss på. På den andre siden kan forventingen føre til 

en emosjonell «overload» hos leseren (Moldrheim, 2014). Følelser stimulerer til læring, men 
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de kan også virke moraliserende og manipulerende. Dersom ikke leseren får en empatisk 

reaksjon, kan det etterlate følelser av å være mislykket. I tillegg kan forventingen om en gitt 

følelsesmessig reaksjon føre til at «passende» emosjoner «setter seg fast» i en samtale mellom 

flere lesere (Leemhuis, 2017). Det er en fare for at «å synes synd på» Joof, blir en emosjonell 

posisjonering som kan «sette seg fast» i en samtale, slik det å synes synd på asylsøkerne ble 

en passende emosjon å snakke om møtet med den lidende «andre» på (Leemhuis, 2017). Det 

legger ikke grunnlag for konstruktiv samhandling/samtale. Ved å samle seg om 

«medmenneskelighet» og viktigheten av «følelser for andre» er det fare for at strukturelle 

grunner for ulikhet rettferdiggjøres (og usynliggjøres), og at leseren kan forestille seg selv 

som solidariske med Joof, uten noen egentlig politisk kamp for reelle endringer (Fassin, 

2012). Som Sharma (2013) utrykker: «Det føles godt og rigtigt at føle med dem, der ikke har 

det godt» (s. 89). Det føles godt å føle medlidenhet med Joof når hun blir rappet på armen av 

den eldre damen, eller når hun blir banket opp av ungdommene i nabolaget, men det betyr 

ikke at leseren faktisk hadde tatt henne i forsvar om han eller hun hadde vært vitne til 

hendelsene. Det er med andre ord ikke gitt at å føle medlidende forståelse med Joof fører til 

forandring og konstruktiv samhandling. 

Samtidig finnes det noen trekk ved Joofs verk som kan møte medlidenhetskritikerne, og som 

kan bidra til konstruktiv samhandling. De kan forhindre at leseren blir utsatt for en emosjonell 

«overload» og/eller at «passende» emosjoner «setter seg fast» i en samtale mellom flere 

lesere. Her tenker jeg først og fremst på de språklige virkemidlene som inviterer leseren til å 

tenke selv. Selv om både de detaljerte og ikke-detaljerte skildringene «forventer en gitt 

følelsesmessig reaksjon» hos leseren, virker de ikke moraliserende og/eller manipulerende, 

nettopp fordi leseren får mulighet til å komme frem til den følelsesmessige reaksjonen ved å 

tenke selv. Jeg tenker her særlig på de ikke-detaljerte skildringene. Leseren blir ikke tvunget 

inn i en bestemt følelsesmessig reaksjon. Joof peker i en bestemt retning, men ikke lenger enn 

at leseren føler at han eller hun har kommet frem til det selv. 

I tillegg oppmuntrer den selvrefleksive siden av verket ikke til en ren sympatisk lesning, men 

også til kritisk lesning, altså ikke bare føle med og erfare, men også til å stille kritiske 

spørsmål til egen erfaring. Den selvrefleksive siden kommer frem i tekstens sekundære 

nivå/kommunikasjonsnivå, eller metaperspektivet, hvor Joof utforsker sine erfaringer om 

rasisme og gjenfortellingene av dem. På samme måte som tittelen viser til at Joof snakker om 

rasisme hele tiden, ligger det også en idé om en mottaker som hører om rasisme hele tiden, 



  39 

hvilket kan føre til en emosjonell «overload» hos mottakeren. Men Joof oppmuntrer leseren 

til å forholde seg kritisk til seg selv som mottaker. Joof skriver at hun er usikker på om hun 

husker riktig, og hun er usikker på om hun kan stole på sin egen hukommelse: «[H]ar eg tenkt 

så mykje at tankane har overtatt minnet?» (s. 88). I tillegg skriver hun om sine retoriske 

strategier hvor hun tematiserer sine strategiske valg. Dette kan føre til en kritisk bevissthet 

hos leseren om hvordan de leser – en metarefleksjon. Verket oppmuntrer leseren til å tenke 

over hvordan han eller hun reagerer på det som blir fortalt, og måten det blir fortalt på. Videre 

kan en kritisk bevissthet hos leseren, åpne opp for spørsmål som synliggjør hvem som er 

subjekter og objekter for medlidenheten, og hvorfor noen menneskeliv fremstår som mer 

verdifulle enn andre. Kritisk lesning gjør det mulig å løfte frem spørsmål som retter fokuset, 

ikke bare på Joof og hennes livssituasjon og utfordringer, men også på tekstens egne «blind 

spots». I et uenighetsfellesskap understreker Iversen (2018) at man bør stille spørsmål som 

åpner opp for «muligheter for å forsøke å endre på det man oppfatter som utålelig, i stedet for 

å bare «ta avstand» fra det» (s. 90). La oss gå litt tilbake til ungdommene som banket opp 

Joof på en fest. Hvor kommer dette raseriet og denne frykten fra? Hva kan vi som samfunn 

gjøre for dem? Hvordan kan vi unngå at disse ungdommene vokser opp til å bli hardkokte 

rasister eller nynazister? Istedenfor å bare «ta avstand» fra disse meningene som faktisk 

finnes i det norske samfunnet, og som vi må forholde oss til, bør vi stille kritiske spørsmål 

som synliggjør hvorfor disse ungdommene handler som de gjør. I kontrast til en ren 

sympatisk lesning, som kan bidra til å usynliggjøre og rettferdiggjøre de bakenforliggende 

strukturene til rasisme, og dermed opprettholdelsen av dem, fremmer en kritisk lesning 

muligheter for forsøke å endre på det man oppfatter som utålelig. Kritisk lesning inviterer 

leseren til å reflektere over disse ungdommene, uten at det tar vekk fokuset fra Joofs påstand 

om at Norge er rasistisk. Ved å diskutere årsaker til (og konsekvenser av) rasisme, erkjenner 

man i større grad at rasisme finnes og at det er et problem. Slik kan også denne tilnærmingen 

til teksten ta vekk forventningspresset om å føle, og samle seg om, én bestemt følelse. Den 

åpner opp for utprøving, både av meninger og emosjoner, og kan være med på å forhindre at 

leseren blir utsatt for en emosjonell «overload» og/eller at medlidende forståelse med Joof blir 

en emosjonell posisjonering som «setter seg fast» i en samtale mellom flere lesere.  

En slik tilnærming til teksten egner seg godt i en helklassesamtale, slik Nussbaum (1997), 

Booth (1988) og Keen (2007) (og Dewey) påpeker at kritisk og sympatisk lesning ideelt sett 

bør foregå parallelt med en samtale mellom flere lesere. I tråd med 22. juli-senterets arbeid 

kan kritisk og sympatisk lesning sette fokus på høyreekstremisme og forebygging i 
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klasserommet. Denne tilnærmingen til teksten er både moralsk og politisk, understreker 

Nussbaum (1997, s. 101). Den stiller spørsmål om hvordan samhandling mellom leser og 

tekst skaper et vennskap og/eller et fellesskap, og oppfordrer oss til å drøfte tekster gjennom 

«moralske og samfunnsrelaterte vurderinger av de samfunnene tekstene skaper» (Nussbaum, 

1997, s. 101-102). I tillegg er denne tilnærmingen også liberal og demokratisk; «informed by 

a conviction that all citizens are worthy of respect and that certain fundamental freedoms 

deserve our deepest allegiance» (Nussbaum, 1997, s. 102). 

3.5.3. Logos 

«Endelig tror tilhørerne på argumentene når vi påviser sannheten eller sannsynligheten ved 

hjelp av de overbevisende argumenter som den aktuelle saken innbyr i» (Aristoteles, 2006, s. 

28). For at mennesker skal oppfatte noe som sant eller sannsynlig, må beskrivelsene og 

argumentasjonen stemme overens med deres virkelighetsforståelse (doxa). Avsenderen må 

derfor være oppmerksom på hvilken virkelighetsforståelse mottakeren har, det vil si hans eller 

hennes oppfatning av og kunnskap om tilværelsen, og tilpasse sine beskrivelser og 

argumenter til denne (Rosengren, 2002, s. 68). 

Når vi argumenterer, fremfører vi argumenter for de påstandene vi har satt fram. Man kan 

derfor si at argumentasjonen er bygget på to typer språklige utsagn: påstander om 

virkeligheten, og argumenter som begrunner hvorfor en gitt påstand er sann eller sannsynlig 

(Bakken, 2016, s. 51). Joofs hovedpåstand i verket er at Norge er rasistisk. Hun begrunner 

denne påstanden først og fremst med sine egne, men også andres vitnemål/erfaringer: «Eg 

kjenner nesten ingen brune kvinner som ikkje har opplevd dette» (s. 32). «Dette» referer til å 

bli spurt om hvor mye man koster. 

I sin avhandling om retorikk sammenlikner Aristoteles de to viktigste slutningsformene, det 

vil si måter å koble sammen påstand og argument på. Når man skal trekke slutninger fra det 

generelle til det spesielle, bruker man i retorikken et enthymen (Aristoteles, 2006, s. 29). Hvis 

man derimot ikke har enthymemer til disposisjon, må man bruke eksempler som bevismidler, 

skriver Aristoteles (2006, s. 167). Joof underbygger påstanden sin med mange rasistiske 

erfaringer fra sitt eget liv. Hun trekker med andre ord en slutning fra det spesielle til det 

generelle, og bruker det man i retorikken kaller for eksempel (Aristoteles, 2006, s. 29). Ifølge 

Aristoteles finnes det to former for denne slutningsformen: «Den ene formen bruker vi når vi 

refererer til faktiske hendelser; den andre er når taleren tenker ut eksemplene selv» 
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(Aristoteles, 2006, s. 165). Joof tenker ikke ut eksemplene selv, hun referer til faktiske 

hendelser. Denne nærheten til virkeligheten styrker argumentasjonen og dermed verkets 

overbevisende kraft. 

Eksempler er likevel ikke en logisk gyldig slutning, men argumentasjonen kan virke 

overbevisende forutsatt at leseren kan nikke gjenkjennende til eksemplene (Bakken, 2016, s. 

54). De må med andre ord stemme overens med leserens doxa. Om Joofs eksempler stemmer 

overens med leserens virkelighetsforståelse, vil variere fra leser til leser. De fleste mennesker 

har, om ikke opplevd rasisme, hørt om rasisme. Men at rasisme er så utbredt i Norge i dag 

som Joof beskriver, stemmer ikke overens med alles virkelighetsforståelse. Denne tolkningen 

understøttes av Røsvik (2018) som skriver at boken er «sjokkerande, eg visste ikkje at det var 

så ille». Samtidig har angrepene i Christchurch, New Zealand, El Paso, USA og senest 

moskeangrepet i Bærum, ført til et økt fokus på det høyreekstreme verdensbildet og rasisme, 

som har ligget til grunn for disse angrepene. I Norge jobber blant annet 22. juli-senteret med å 

formidle kunnskap om årsaker til og konsekvenser av terrorangrepet i Regjeringskvartalet og 

på Utøya 22. juli 2011, både for den norske skolen og allmenheten. Joofs påstand kan derfor 

ikke sies å være helt fjern fra den norske befolkningens virkelighetsforståelse. Påstandens 

troverdighet styrkes ytterligere av PSTs nasjonale trusselvurdering for 2020 som sterkere enn 

før advarer mot farene for høyreekstrem terror. 

Likevel vil enkelte av Joofs vitnemål, for eksempel at hun ble banket opp som 14 åring, virke 

sjokkerende, og muligens usannsynlige, på enkelte lesere. Derfor styrker Joof argumentasjons 

troverdighet når hun innleder dette kapittelet med å bygge opp under leserens 

virkelighetsforståelse. Hun henviser til dokumentaren om Charlottesville, der VICEs 

journalist Elle Reeve intervjuer de høyreekstreme arrangørene. I denne dokumentaren sier de 

høyreekstreme arrangørene at de henter inspirasjon fra Den nordiske motstandsbevegelsen, 

fordi vi er så flinke til å organisere oss her i Skandinavia. «Eg tenkjer at vi eksporterer fisk, 

Ibsen og nynazisme» (s. 67), skriver Joof. Når nynazistene marsjerer i Kristiansand, er folk i 

sjokk, men «[n]okre av oss veit at dei har vore her heile tida. Dei lét berre håret gro» (s. 68). 

Videre minner Joof leseren på Holmlia-drapet8. «Eg tenkjer på Benjamin» (s. 71), skriver 

hun. Hun minner dermed leseren på at hennes episode faktisk samsvarer med noe leseren har 

hørt om tidligere. Dessuten gjenkjenner vi flere av de hendelsene som Joof beskriver fra 

 
8 Holmlia-drapet var et rasistisk motivert knivdrap 26. januar 2001 på Holmlia i Oslo hvor 15 år gamle Benjamin 

Labaran Hermansen ble drept. 
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dagens nyhetsbilde. I forbindelse med årets 17. mai-feiring publiserte Unni Irmelin Kvam, 

historiker og produsent av Bunadspodden, et debattinnlegg i VG hvor hun konkluderer med at 

«det finnes bunadsrasisme i landet»:  

Bunad har til alle tider blitt brukt som et politisk plagg for å skape oppmerksomhet 

rundt «saka», slik som «Bunadsgeriljaen», som kjemper for fødetilbud og 

lokalsykehus. Dessverre gjelder det også krefter som er ute etter å skape splid og sår, 

for eksempel de som sier til en bunadsbruker at de «ikke er norsk nok til å bruke 

bunad». (Kvam, 2020) 

Joof er med andre ord ikke den eneste som har opplevd å få høre at hun ikke hører hjemme i 

den norske bunaden. Ifølge Kvam (2020) står eksemplene i kø.  

3.6. Vurdering av teksten 

Jeg er nå ferdig med selve analysen av Joofs tekst og går over til siste punkt i analysen, 

nemlig vurdering av teksten. I det følgende vil jeg ta stilling til i hvilken grad teksten som 

helhet vil kunne virke overbevisende på publikummet/modelleseren i den retoriske 

situasjonen, altså den norske «hvite» majoritetsbefolkningen (og den norske «brune» 

minoritetsbefolkningen). Som vi så i analysen av tekstens overbevisende kraft, bruker Joof 

alle de tre appellformene i sin tekst, med vekt på ethos og pathos. Når det gjelder ethos, er det 

særlig hennes autensitet som vil kunne styrke hennes troverdighet: Hun reagerer «naturlig» på 

det hun opplever og hun er åpen overfor dem hun kommuniserer med. Ved å utforske 

minnene sine og gjenfortellingene av dem, viser hun at hun legger vekt på ærlighetsretorikken 

og ønsket om å fremstå som ærlig og autentisk med all den usikkerhet det innebærer. I tråd 

med Jungstrand (2013) (og Johansen, 2003) viser hun sine svake sider og sin indre splittelse. 

Ved å gjøre seg menneskelig nærmer hun seg sin modelleser, og dermed vinner hun leserens 

sympati og gjenkjennelse. Dessuten identifiserer hun seg med modelleseren sin, både den 

«hvite» majoritetsbefolkningen, og den «brune» minoritetsbefolkningen: «[S]om alle andre 

nordmenn» både føler og oppfører Joof seg som en nordmann i utlandet, og viktigst av alt – 

hun blir godtatt som norsk i utlandet. Teksten legger med andre ord opp til gjenkjennelse og 

identifikasjon, og det er, ifølge Aristoteles og Rousseau, viktig for at leseren skal kunne møte 

hennes livssituasjon og utfordringer med medlidende forståelse. Leserne vil nok imidlertid 

være mer delt i vurderingen av hennes dyd og velvilje. Til tross for at Joof forstår hva den 

gode handlingen ville ha vært i de enkelte situasjonene, gjør hun ikke det gode i alle 
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situasjonene. Dessuten er hun ikke spesielt vennlig stilt overfor den «hvite» 

majoritetsbefolkningen. Dette trenger imidlertid ikke å svekke hennes troverdighet, snarere 

styrker det hennes autensitet, og dermed hennes troverdighet.  

Leserens vurdering av Joofs ethos vil også kunne påvirke hvordan de øvrige appellformene 

fungerer. Hvis man har et negativt inntrykk av Joofs ethos, vil man vanskeligere la seg rive 

med av hennes emosjonelle appeller eller la seg overbevise av hennes argumenter. Hvis man 

imidlertid har et positivt inntrykk av Joofs ethos, vil nok både de emosjonelle appellene og 

argumentasjonen kunne ha en sterk påvirkning. Denne tolkningen understøttes av den faktiske 

mottakelsen boken har fått. Ifølge Røsvik (2018) er Joof, sammenlignet med Kristin Fridtun 

(2018) og Sumaya Jirde Ali (2018), den mest retoriske: «Gjennom dei mange anekdotane frå 

eige liv seier ho mykje om personlegdomen og sexlivet sitt, og når ho deler også tvilen og 

skamma ho kjenner, opplever ein som lesar å kome tett på. Det er særs effektiv formidling». 

Min analyse støtter opp om en slik forståelse av boken. 

De emosjonelle appellene er viktig. Det er «følelsene som gjør at folk skifter mening og tar 

forskjellige avgjørelser», minner Aristoteles (2006) oss på (s. 104). Som Butler (2009) 

påpeker, kan affekt føre til ansvarsfølelse og ansvarsfølelse kan føre til politisk forandring. 

Ved å selv gi uttrykk for sterke følelser, samt beskrive situasjoner som fremkaller bestemte 

følelser, vekker Joof medlidende forståelse med henne, og antipati mot dem som utfører 

rasistiske handlinger. Samtidig er det en fare for at de emosjonelle appellene kan føre til en 

emosjonell «overload» og/eller at medlidende forståelse med Joof «setter seg fast» i en 

samtale mellom flere lesere. Det er ikke et godt utgangspunkt for konstruktiv samtale og 

samhandling.  

For å unngå dette spiller læreren en viktig rolle. Leemhuis (2017) minner oss på at læreren 

bør forberede drøftende helklassesamtaler gjennom undervisningsmetoder som tillater mer 

utprøving, både av meninger og av emosjoner. I tillegg må læreren være bevisst på at han 

eller hun selv er underlagt emosjonell disiplinering og derfor være kritisk til egne 

oppfatninger av «naturlige» emosjoner i klasserommet (Leemhuis, 2017). Mitt fokus har 

imidlertid ikke vært å foreslå hvordan man bør undervise i verket, men hvordan verket virker 

på leseren. Som jeg har vist i analysen finnes det trekk ved verket som kan legge grunnlag for 

konstruktiv samhandling/samtale. Disse trekkene oppfordrer til utprøving, og læreren kan 

jobbe ut i fra dem når han eller hun skal forberede den litterære samtalen. 
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For det første inviterer språket leseren til å tenke selv. De ikke-detaljerte skildringene leder 

leseren i en bestemt retning, men ikke lenger enn at han eller hun må ta i bruk sin empatiske 

forestillingsevne og komme frem til den følelsesmessige reaksjonen selv. I tillegg oppfordrer 

både de retoriske spørsmålene og spørsmålene som i større grad er knyttet til 

ærlighetsretorikken, leseren til å leve seg inn i hennes livssituasjon og utfordringer for å 

kunne tenke seg frem til svar. For det andre oppfordrer verket til kritisk og sympatisk lesning, 

altså ikke bare føle med og erfare, men også til å stille kritiske spørsmål til egen erfaring. 

Leseren oppmuntres til å tenke over hvordan han eller hun reagerer på «den andres» fortelling 

– og måten den blir fortalt på. Kritisk lesning kan bidra til å synliggjøre hvem som er 

subjekter og objekter for medlidenheten, og hvorfor noen menneskeliv fremstår som mer 

verdifulle enn andre. En slik lesning kan også bidra til refleksjon og diskusjon rundt årsakene 

til og konsekvensene av rasisme. Kritisk og sympatisk lesning er både moralsk og politisk, 

liberal og demokratisk – gjennomsyret av overbevisningen om at alle borgere er berettiget til 

respekt (Nussbaum, 1997). Disse to trekkene ved verket legger opp til utprøving, både av 

meninger og av emosjoner. Dermed tar de vekk forventningspresset om å føle og samle seg 

om en bestemt følelse.  

Spørsmålet om hvorvidt leseren vil bli overbevist av hennes argumenter avhenger av hans 

eller hennes virkelighetsforståelse. Samtidig har terrorhandlingene som vi har vært vitne til de 

siste årene, ført til et økt fokus på det høyreekstreme verdensbildet og rasisme, som har ligget 

til grunn for disse angrepene. I tillegg refererer norske medier til andre minoritetserfaringer 

som samsvarer med hennes. Min analyse viser at Joof bygger opp under leserens  

virkelighetsforståelse ved å referere til andre rasistiske hendelser som likner hennes. Dette 

styrker argumentasjonen og dermed tekstens overbevisende kraft.  
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4. Avslutning 

Målet med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan Eg snakkar om det heile tida kan 

bidra til å nå målene for det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap, slik de er 

formulert i den nye læreplanen i norsk. I dette kapittelet vil jeg diskutere problemstillingene 

mine i lys av teori og funnene gjort i analysen: 1) Hvordan gir teksten innblikk i et annet 

menneskes livssituasjon og utfordringer?; 2) Hvordan kan innblikk i et annet menneskes 

livssituasjon og utfordringer bidra til at man utvikler forståelse, toleranse og respekt for andre 

menneskers synspunkter og perspektiver? og; 3) Hvordan kan forståelse, toleranse og respekt 

for andre menneskers synspunkter og perspektiver legge grunnlag for konstruktiv 

samhandling? 

Mine begrunnelser for å analysere Camara Lundestad Joofs Eg snakkar om det heile tida er 

mange. For å bli en verdensborger må vi dyrke vår evne til innlevelse slik at vi blir i stand til 

å forstå mennesker som er annerledes enn oss selv, mener Nussbaum. Her spiller mange 

kunstformer en sentral rolle fordi de utvikler vår evne til innlevelse – de trener vår 

forestillingsevne. Men ifølge Nussbaum er litteraturen spesielt godt egnet fordi den evner å 

fremstille mange forskjellige menneskers spesifikke livssituasjoner og utfordringer. Eg 

snakkar om det heile tida viser hvordan det er å være en «brun», skeiv, kvinne i Norge. 

Gjennom sosiale kategorier knyttet til etnisitet, kjønn og seksuell legning danner vi oss 

forestillinger om «den andre». Denne «andre» er det vanskelig å forstå. Derfor argumenterer 

Nussbaum (1997) for at vi må undervise i verker som fremmer de formene for medlidende 

forståelse vi ønsker og trenger; «This means including works that give voice to the 

experiences of groups in our society that we urgently need to understand, such as members of 

other cultures, ethnic and racial minorities, women, and lesbians and gay men» (s. 99-100). I 

likhet med Whitman og Ellison, gir Joof stemme til en gruppe i samfunnet som det er høyst 

påkrevet at vi forstår, nemlig den «brune», skeive, kvinnen i Norge. Men til forskjell fra 

Whitman, taler hun ikke på vegne av «den andre», hun taler på vegne av seg selv. Ved hjelp 

av de korte, selvbiografiske vitnemålene, gir hun leseren et innblikk i hennes liv – fra det 

intime til det offentlige. Slik får leseren et innblikk i hvem Joof er og hvordan hun lever. 

Dessuten får leseren en forståelse for hvordan politisk skapte samfunnsforhold former 

privatlivet til Joof, slik Nussbaum (1997) understreker at «differences of class, race, ethnicity, 

gender and national origin all shape people´s possibilities, and their psychology with them» 
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(s. 95). Ved å kommentere sine egne erfaringer, stille spørsmål, til seg selv, de hun møter og 

leseren, involverer Joof leseren i å finne svar, samtidig som leseren får et innblikk i hvordan 

hun tenker og hva hun føler. I tråd med Deweys prinsipp om aktiv deltakelse er det mulig å 

argumentere for at boken, ved at den griper fatt i samfunnet slik det er og oppleves her og nå, 

og ved at den legger opp til selvstendig og kritisk tenkning og refleksjon, trekker den 

virkelige verdenen inn i klasserommet, og skaper «a place where real problems are debated, 

real practical skills evoked» (Nussbaum, 2010, s. 65-66). Etter min oppfatning er denne 

nærheten til virkeligheten nettopp noe av bokens styrke. 

Et viktig trekk ved Joofs verk er at det problematiserer at innblikk i et annet menneskes 

livssituasjon og utfordringer, ikke nødvendigvis fører til forståelse, toleranse og respekt for 

menneskets synspunkter og perspektiver, og legger grunnlag for konstruktiv samhandling. 

Det kan like gjerne føre til antipati, og muligens også avsky. Min analyse har imidlertid vist at 

teksten verken fører til antipati med eller avsky for Joof, tvert i mot, tekstens overbevisende 

kraft fører til forståelse for hennes synspunkter og perspektiver, nemlig at Norge er rasistisk, 

og at det er vanskelig å snakke om det. Denne overbevisningen skjer først og fremst ved at 

Joof viser seg selv som autentisk, noe som legger grunnlag for identifikasjon, samt ved at hun 

fremkaller bestemte følelser hos leseren. Jeg mener imidlertid at forståelse for hennes 

synspunkter og perspektiver ikke nødvendigvis legger grunnlag for konstruktiv samhandling. 

Det kan virke som målene for det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap i norsk 

trekker en litt for rettlinjet sammenheng mellom forståelse og konstruktiv samhandling. Som 

det fremgår av analysen, er det en fare for at de emosjonelle appellene kan føre til en 

emosjonell «overload», og/eller at medlidende forståelse med Joof «setter seg fast» i en 

samtale mellom flere lesere. Dette legger ikke grunnlag for konstruktiv samhandling mellom 

lesere med forskjellige synspunkter og verdier. Når det er sagt, har analysen vist at verkets 

oppfordring til å tenke selv og dets invitasjon til kritisk lesning, kan bidra til å forhindre dette. 

Disse to trekkene ved verket kan legge grunnlag for konstruktiv samtale og samhandling. Jeg 

følger derfor Keen (og Nussbaum) på at litteraturen ikke alene kan forandre et samfunn, men 

at diskusjonen rundt og etter, gjerne i et klasserom, kan ha en transformerende kraft. Som 

både Dewey og Iversen påpeker; gode samhandlingsferdigheter kommer ikke av seg selv, de 

må læres og trenes opp. Dette er et viktig element i skolens oppdrag. 

Hva skal elevene med den kunnskapen og de ferdighetene de tilegner seg gjennom å lese 

Joofs bok? Jo – de skal kunne anvende dem til å «mestre utfordringer og løse oppgaver i 
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kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10). Det 

aller viktigste med denne boken er at elevene tilegner seg en kompetanse som gjør at de kan 

inngå i en konstruktiv samhandling med mennesker som er annerledes enn dem selv. Vi er 

«kastet sammen i et skjebnefellesskap» med stadig flere vi er uenige med (Iversen, 2018). For 

å utdanne til demokratisk medborgerskap er det derfor stadig mer aktuelt å forstå mennesker 

som er annerledes enn oss selv. Demokratiet er avhengig av at vi forstår hvor ulike 

utgangspunkt og virkeligheter vi som lever sammen kan befinne oss i, «because democracy is 

built upon respect and concern, and these in turn are built upon the ability to see other people 

as human beings, not simply as objects» (Nussbaum, 2010, s. 6). Da må vi forstå hverandre 

og hvordan vi har dannet meningene våre. «Praktisk tror jeg at vi må øves i å jobbe sammen 

med ukjente», skriver Iversen (2019). For noen er Joofs fortelling en ukjent fortelling om 

Norge, for andre er den virkeligheten. For noen handler den om å forstå «den andre», for 

andre handler den om å forstå seg selv. Uansett – å bryne seg på hverandre – vil gi de beste 

betingelsene for den felles fremtiden vi uansett må skape. Alt dette kan Eg snakkar om det 

heile tida bidra til.     
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