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Sammandrag 

Studien består av en jämförelse av två simulerade läsningar och resulterande 

analyser av boken Sent i November. En med metafiktionellt perspektiv och en 

utan. Utifrån resultatet av dessa diskuteras begreppet metafiktions lämplighet i 

gymnasieskolans svenskundervisning i förhållande till dess läroplan. Metafiktion 

bedöms vara ett möjligt begrepp att använda i undervisning av gymnasieskolans 

senare svenskakurser. 
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1 Inledning 

Svensklärarens arbete är ett av ständiga avväganden. Vissa av dessa avväganden 

sträcker sig tre år in i framtiden och vissa rör en spontan formulering under en 

lektion. Avväganden gäller både didaktiska metoder och urvalet av material som 

behandlas i undervisningen. Läroplanen läraren har att basera sin undervisning på 

beskriver generella mål, syften och centralt innehåll. Detaljerna i undervisningen är 

det emellertid upp till läraren att välja ut och ta fram. Hens elever skall möta och 

arbeta med litteratur från olika tider och kulturer, författade av både män och 

kvinnor. Utöver dessa kriterier finns inget specificerat för vilka litterära verk eller 

analysbegrepp det kan vara. Inte ett enda specifikt litterärt verk namnges i 

läroplanen utan det är upp till läraren själv utifrån sin ämneskompetens och 

kännedom om sina elever, att välja ut litteratur som kan främja läroplanens 

uppfyllande genom undervisningen. Detsamma gäller undervisningen i 

litteraturhistoria. Där en lärare bedömer nordisk medeltida litteratur vara essentiellt 

för sina elevers litteraturhistoriska bildning kan en annan helt hoppa över denna för 

att lägga mer tid på renässansens eller franskklassicismens litteratur. En tredje tar 

inte upp någon av epokerna och undervisar istället om medeltida arabisk och persisk 

litteratur. Ingen av dessa tre lärare gör fel i sitt urval så länge undervisningen följer 

läroplanens riktlinjer. Svenskundervisningen ska, bland mycket annat, utveckla 

elevernas litterära läs- och analysförmåga. I tre av gymnasieskolans svenskkurser så 

innebär detta en åtminstone översiktlig litteraturvetenskaplig bildning där 

undervisningen ska innehålla litteraturvetenskapliga begrepp. Vad detta arbete 

kommer att handla om är att undersöka huruvida ett specifikt sådant 

litteraturvetenskapligt begrepp, närmare bestämt metafiktion, är lämpligt att välja ut 

som ett sådant litteraturvetenskapligt begrepp. 

1.1 Syfte 

Detta arbetes syfte är att undersöka huruvida metafiktion är ett lämpligt begrepp att 

lära ut inom ramen för gymnasieskolans svenskundervisning. Jag ska ta reda på vad 

en förförståelse om metafiktion kan göra med en läsning samt huruvida metafiktion 

är lämpligt att ta upp som ett av dessa stilistiska drag eller som ett av dessa 

litteraturvetenskapliga begrepp. 
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Mina forskningsfrågor är: Vad kan ett metafiktionellt perspektiv göra med 

läsupplevelsen av Tove Janssons Sent i November? Är metafiktion ett lämpligt 

begrepp att lära ut i gymnasiets svenskundervisning? 

1.2 Metod 

I min jakt på svar huruvida begreppet metafiktion är lämpligt att lära ut inom ramen 

för den svenska gymnasieskolans svenskundervisning kommer jag efter en 

översiktlig genomgång av begreppet metafiktion att gå igenom vad läroplanen säger 

om undervisning av litteraturvetenskapliga begrepp. Jag kommer därefter att 

genomföra två läsningar av Tove Janssons Sent i November för att simulera en ideal 

läsning en elev skulle kunna göra av boken, en utan förkunskap om metafiktion och 

en med det. Med ideal läsning menar jag en läsning man rimligen kan tänka sig att 

en elev i gymnasiets tredje årskurs, som har en förkunskap om muminsviten, med 

lärares handledning skulle kunna komma fram till under goda omständigheter. Jag 

kommer utifrån de olika resultat som avsaknaden eller förekomsten av en kunskap 

om metafiktion ger, föra en diskussion kring värdet av kunskap om metafiktion i 

förhållande till syftet och det centrala innehållet i gymnasieskolans 

svenskundervisning och med grund i gymnasieskolans läroplan argumentera kring 

huruvida det är ett lämpligt begrepp att lära ut. 

2 Bakgrund 

2.1 Vad är metafiktion? En ansats till definition 

Vad som här följer är en ansats till att definiera begreppet metafiktion utifrån 

tidigare forskning kring begreppet. Syftet med detta är att förtydliga vad det är 

eleverna skulle ha kunnat lära sig i svenskundervisningen samt vad det är jag tillfört 

till min andra simulerade läsning och analys av Sent i November. Det vill säga en 

läsning av den med ett metafiktionellt perspektiv. Detta i sin tur för att simulera 

skillnader i läsupplevelse hos en elev gjord medveten om begreppet metafiktion. Jag 

har valt att hålla definitionen tämligen översiktlig då de finare teoretiska aspekterna 

kring begreppet inte hade varit aktuella i den hypotetiska undervisningssituationen 

och inte heller är relevanta för hur den med metafiktionellt perspektiv genomförda 

läsningen artat sig. 
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I boken Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction 

definierar Patricia Waugh metafiktion som: 

 

[...] a term given to fictional writing which self-consciously and systematically draws 
attention to its status as an artifact in order to pose questions about the relationship 
between fiction and reality.1 
 

Med andra ord är metafiktion ett litteraturvetenskapligt begrepp vilket beskriver 

fiktion konstruerad på så sätt att den kommenterar och drar uppmärksamhet till, sin 

egen artificiella fiktionalitet för att på så sätt ge upphov till frågor om relationen 

mellan fiktion och verklighet.  

Begreppet metafiktion myntades ursprungligen av den amerikanske 

litteraturkritikern och författaren William H. Gass i slutet av 60-talet och 

definierades i hans essäsamling Fiction and the Figures of Life från 1970. I Gass 

mening betydde metafiktion endast “fiktion om fiktion” och begreppets syfte var att 

beskriva den dåtida trenden med skönlitteratur som, medveten om sig själv som 

skönlitteratur, handlade om skönlitteratur.2 

Begreppet är besläktat med, och kan sägas innefatta intertextualitet, framförallt 

de intertextuella litterära formerna parodi och pastisch som kan ses som former av 

metafiktion då till exempel ett parodiskt verk medvetet kommenterar det verk eller 

den genre den parodierar. Att kunna upptäcka metafiktion i texter, eller läsa texter 

med ett metafiktionellt perspektiv, ställer i dessa fall i varierande grad krav på 

läsarens litterära förförståelse och läsförmåga. Metafiktion är emellertid inte 

beroende av en explicit intertextuell relation till andra texter utan verkets 

artificialitet och självreflexivitet kan komma till uttryck på andra sätt genom dess 

teman eller struktur.  

Robert Scholes föreslår att en ökande förekomst av metafiktion i litteraturen 

från 1960-talet och framåt kan bero på att gränserna mellan rollerna som författare 

och kritiker mer och mer har suddats ut. Metafiktionen är enligt Scholes ett resultat 

av att författare, verksamma som kritiker, vänt den kritiska blicken mot sitt eget 

pågående verk. Metafiktion blir på så sätt fiktion som redan innan den lästs 

innehåller kritik och analys av sig själv.3 Denna materialistiska förklaring ligger i 

linje med Gass observation om den ökande förekomsten av självrefererande litteratur 

                                                
1 Waugh (1984, s. 2). 
2 Gass (1970, s. 3-26). 
3 Sholes (1970, s. 100-115). 
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under sextiotalet. Problemet med en sådan definition är att den är bunden i tiden. 

Även om termen kan fungera som en adekvat beskrivning av en trend inom (främst 

den anglosaxiska) litteraturen under en begränsad tidsperiod så är förekomsten av 

det utmärkande draget för denna trend ingalunda begränsad till denna tidsperiod 

eller detta kulturområde. Tvärtom har självreflexivitet, självkritik och intertextualitet 

existerat inom litteratur som har haft litteraturen, eller någon aspekt av denna, självt 

som tema, åtminstone sedan Miguel de Cervantes skrev Don Quixote i början av 

1600-talet, vilken tjänar som ett av de första och bästa exemplen på metafiktion.  

I Partial Magic argumenterar Robert Alter för att Cervantes, i och med Don 

Quixote, skapade både realism och metafiktion: 

 
[...] juxtaposition of high-flown literary fantasies with grubby actuality” established 
realism, while the “zestfully ostentatious manipulation” of the artifice of literary creation 
set precedent for “all the self-conscious novelists to come”.4 
 

Alter menar att i stort sett all litteratur efter Don Quixiote kan delas in i dessa två 

litterära, sinsemellan rivaliserande, kategorier (metafiktion och realism). Vidare 

argumenterar Alter för att metafiktion föregår litterär realism5, då realismen är en 

metafiktionell teknik Cervantes använde för att parodiera den romantiska 

riddarromanens litterära konventioner.6 Med samma argumentation kan till exempel 

realismen i Jane Austens roman Northanger Abbey sägas vara ett metafiktionellt 

grepp då realismen använts som ett metafiktionellt verktyg för att belysa det absurda 

i det sena 1700-talets gotiska romaner. Eller, för den delen, vilken skönlitterär text 

som helst med parodiska inslag eller ambitioner. 

Alter beskriver romanen som en särskilt självmedveten skönlitterär form och 

hävdar att det inte är någon slump att föremålet för kritiken i Don Quixote, 

riddarromaner, är den första, med tryckpressens hjälp, massproducerade litterära 

genren.7  

Ett perspektiv på metafiktionens uppkomst och förekomst ges av Patricia 

Waugh som menar att metafiktion, istället för att betraktas som en genre likt Alter 

gör, enligt henne istället bör betraktas som en funktion eller tendens som alla 

romaner i någon mån besitter och som förmodligen förekom innan romanens 

                                                
4 Alter (1975, s. 3-4). 
5 Litterär realism som från verkligheten inspirerad/imiterad fiktion, inte realism som litterär epok. 
6 Alter (1975, s. 3-4). 
7 Alter (1975, s. 5). 
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uppkomst.8 Med andra ord någonting texten gör, snarare än är. Trots detta 

argumenterar Waugh för en liknande linje som Gass och Scholes, att metafiktion 

blivit särskilt framträdande i skönlitteraturen sedan 60-talet och anger en ökande 

förekomst av litteraturvetenskapligt skolade författare som en möjlig förklaring. 

Utsuddandet av gränserna mellan kritik9 och fiktion är alltså ett sätt att 

definiera metafiktion. I texter med hög grad av metafiktionell funktion skulle vi 

kanske kunna tala om kritik i skönlitterär form eller skönlitteratur i formen av kritik.  

I fallet Don Quixote blir detta uppenbart. Lika sant är det att beskriva romanen som 

ett skönlitterärt verk som en analys och kritik av genren riddarroman. Dess klyschor, 

språk, teman och läsare, till och med dess produktion och distribution. Dessa två 

funktioner existerar i symbios med varandra där kritiken tar skönlitterär form och 

vice versa. Detsamma kan all parodisk litteratur eller annan konst, om än inte alltid 

med samma elegans, sägas göra. 

Om jag slutligen skulle försöka mig på en koncis definition av metafiktion. 

Åtminstone så som jag i resten av detta arbete har använt det så skulle det vara 

följande:  En funktion hos litteraturen där gränserna mellan fiktion och kritik suddas 

ut vilket kommuniceras genom uppmärksammande av fiktionens fiktionalitet. Att 

anlägga ett kritiskt metafiktionellt perspektiv i sin läsning innebär då att leta efter 

metafiktionssignaler, alltså signaler på att författaren medvetet gör läsaren 

uppmärksam på det lästa verkets fiktionalitet, vilka leder en in i en läsning där man 

kan ta del av den litterära kritik texten innehåller. Det är denna definition jag har 

baserat min andra läsning av Sent i November på. 

2.2 Metafiktion i förhållande till läroplanen 

Metafiktion nämns inte explicit som någonting den svenska gymnasieundervisningen 

i svenskämnet ska innehålla enligt dess läroplan. Å andra sidan så nämns inget 

litteraturvetenskapligt begrepp explicit som någonting undervisningen ska innehålla. 

Vad som nämns är att undervisningen, åtminstone i kurserna Svenska 2, Svenska 3 

och Litteratur ska innehålla litteraturvetenskapliga begrepp. Vilka dessa begrepp kan 

vara lämnas osagt, annat än att de i kursen svenska 2 benämns som “Centrala 

litteraturvetenskapliga begrepp”. I kommentarmaterialet till läroplanen ges endast 

                                                
8 Waugh (1984, s. 5). 
9 I bemärkelsen litteraturvetenskaplig analys. 
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ett fåtal exempel på vad för begrepp det kan röra sig om. Dessa ges endast till kursen 

svenska 1 och har mer med grammatik och textanalys att göra.10 

Till att börja med så är litteratur enligt den svenska gymnasieskolans läroplan, 

tillsammans med språk, kärnan i svenskämnet.11 Om skönlitteratur i svenskämnets 

syftesbeskrivning står det att eleverna ska:  

 

[...] ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid 
och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 
skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och 
förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.12  
 

Vidare kan vi se följande i de punkter läroplanen sätter upp för vad svenskämnet ska 

ge elever förutsättningar att utveckla:  

 

Punkt 4: Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt 
producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 
[..] 
Punkt 6: Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur 
från olika tider, dels i film och andra medier. 
[...] 
Punkt 7: Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och 
kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i 
det lästa.13 

 

Gymnasieskolans svenskundervisning ska med andra ord utveckla, inte bara sina 

elevers språkliga, utan även litterära läsförmåga. Jag ser i dessa utdrag en tydlig 

ambition att fostra medvetna, kritiska och reflekterande läsare. Med andra ord att 

inte bara ge dem läsförståelse, utan även en litteraturvetenskaplig kompetens, i 

bemärkelsen förmåga att kunna diskutera litteratur. 

Går vi in på innehållet i specifika kurser kan vi läsa att kursen svenska 2 ska 

behandla: “Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp 

och deras användning.”14 Kursen svenska 3 ska å sin sida behandla: 

 

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och 
dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. 
Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.15 

 

                                                
10 Skolverket (2011b, s. 6). 
11 Skolverket (2011a, s. 160). 
12 Skolverket (2011a, s. 160). 
13 Skolverket (2011a, s. 161). 
14 Skolverket (2011a, s. 169). 
15 Skolverket (2011a, s. 176). 
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Slutligen ska tillvalskursen Litteratur behandla:  

 

Litteraturvetenskapliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt 
tala om och analysera skönlitteratur. 

Skönlitterära texters betydelsebärande skikt, innehållsmässiga såväl som 
formmässiga: tematik, motiv, metaforik, symbolik, rytm, meter och andra litterära 
verkningsmedel och sätt att gestalta. Analys och tolkning av roman, novell, lyrik och 
dramatik.16 

 

Vi kan här tydligt se att läroplanen explicit säger att olika litteraturvetenskapliga 

begrepp ska introduceras för eleverna i deras undervisning från åtminstone kursen 

Svenska 2. Vi kan också se en implicit progression gällande hur avancerade de 

litteraturvetenskapliga begrepp som ska tas upp i undervisningen ska vara. Det vill 

säga att undervisningen går från att behandla enklare “centrala begrepp” i kursen 

svenska 2 till mer avancerade begrepp i kurserna svenska 3 och Litteratur. Vad som 

däremot inte står explicit utskrivet i läroplanen är vilka litteraturvetenskapliga 

begrepp som åsyftas. Likt mycket annat av innehållet i läroplanen är det upp till den 

enskilde läraren att avgöra vilka litteraturvetenskapliga begrepp som är “centrala”. 

Vilka begrepp som behövs för att genomföra en litteraturvetenskapligt inriktad 

analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Eller vilka begrepp som behövs för 

att på ett metodiskt sätt tala om och analysera skönlitteratur.  

2.3 Tove Jansson, muminsviten och Sent i November 

Tove Jansson föddes 1914 i Helsingfors. Likt de övriga medlemmarna i hennes 

svenskspråkig konstnärsfamilj ägnade hon sig från en tidig ålder åt konstnärliga 

uttryck. Främst hennes mamma, Signe Hammarsten-Jansson som var en i Finland 

mycket uppskattad illustratör och skämttecknare lärde henne att teckna och 

uppmuntrade henne till en karriär som tecknare. Detta gjorde hon också, likt sin mor 

som illustratör och skämttecknare, främst i den svenskspråkiga satirtidningen Garm. 

1943 dök Mumintrollet för första gången, under namnet Snork, upp i tecknad form i 

just tidningen Garm. Figuren var från början en del av signaturen till Janssons 

satirteckningar men fick 1945 ett eget liv i barnboken Småtrollen och den stora 

översvämningen. Jansson hade från början inga egentliga författarambitioner men 

skrivandet om Mumintrollen var under andra världskrigets sista svåra år med 

hennes egna ord: 

                                                
16 Skolverket (2011a). 
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“... egentligen från början en slags eskapism, man rymde in i en värld där allting var vänligt och 
ofarligt. Kanske letade man sig tillbaka till en barndom som var mycket lycklig och där det 
otroliga och vardagliga var bekymmerslöst hopblandat. Jag tror de flesta barn lever i en värld 
där det fantastiska och det självfallna är likvärdigt, och det är den världen jag försöker beskriva 
och rekonstruera för mig själv.”17 

 

Efter framför allt den andra (Kometjakten 194618) och tredje (Trollkarlens hatt 

1948) muminboken rönte Jansson stora framgångar och berömmelse som 

barnboksförfattare. Hon fortsatte att ge ut muminböcker till och med Sent i 

November som publicerad för första gången 1970 och är den nionde och sista delen i 

muminsviten. Böckerna är uppskattade, dels för sin humor och fantasirikedom, men 

också sin psykologiska realism och sitt emotionella djup. Böckerna handlar till stor 

del om en familj mumintroll som lever i en paradisisk dal vid namn Mumindalen och 

tillsammans med ett brett persongalleri upplever de olika äventyr och prövningar. 

Inspiration till muminfamiljen kom från Janssons egen familj, främst i form av 

hennes mor som den fantastiska och trygga Muminmamman. 

Trots sin idyll har ett mörker funnits med i böckerna från första början. Den 

första boken handlar till exempel om sökandet efter en försvunnen pappa och flykten 

från en översvämning och i den andra boken hotar en komet att förinta jorden. 

Mörkret som i de tidigare böckerna funnits i apokalyptiska äventyr som kontrasterat 

den paradisiska tillvaron i Mumindalen övergår emellertid till ett inre, psykologiskt 

utforskande, mörker. Detta psykologiska utforskande når sin kulmen i Sent i 

November. Enligt den engelske litteraturvetaren W. Glyn Jones är svitens näst sista 

bok (Pappan och Havet 1965) och än mindre Sent i November att betrakta som 

barnböcker. Istället är det psykologiskt utforskande böcker om vanligen dolda delar 

av människors personligheter.19 Tove Jansson själv var av samma uppfattning och 

beskrev Sent i November som: “Knappast en barnbok”.20 

Sent i Novembers handling utspelas parallellt med handlingen i den föregående 

muminboken Pappan och havet (1965) där muminfamiljen flyttar till en isolerad ö 

långt ute i havet. Den är unik i muminsviten så till vida att muminfamiljen inte har 

någon fysisk närvaro i den. Trots detta så är frånvaron och minnet av dem ständigt 

närvarande hos bokens persongalleri. Under skrivandet av boken dog Janssons mor 

                                                
17 Westin (1988, s. 97). 
18 Omarbetad och utgiven som Kometen kommer 1968. 
19 Jones (1984, s. 99). 
20 Westin (2007, s. 433). 



   
 

11 
 

vilket förmodligen bidrog till dess melankoliska ton och det faktum att det blev den 

sista romanen om muminfamiljen. Bokens författaralterego Tofts saknad är 

författarens saknad efter sin bortgångna mamma.21  

Efter Sent i November skulle det inte komma ut någon mer muminbok även om 

hon skrev och illustrerade ett par bilderböcker från samma fiktiva värld. Istället 

skulle Jansson komma att ägna sig åt sitt konstnärskap och vuxenboksförfattande. 

Tove Jansson dog 2001 i Helsingfors, erkänd som en av både Finlands och det 

svenska språkets stora kreatörer.  

2.3.1 Tidigare forskning om Sent i November 

Det råder ingen brist på litteraturvetenskaplig forskning om muminsviten och Sent i 

November. Till att börja med boken Tove Jansson: Ord, bild, liv (2007), Boel 

Westins monumentala biografi över Tove Jansson och hennes skapande. Utifrån 

anteckningar och brev presenterar den Janssons författargärning och de 

underliggande processer som låg till grund för dem. Westin har också skrivit 

avhandlingen Familjen i dalen (1988) som lade grunden till mycket av den forskning 

som senare skulle komma. 

Avhandlingen Den lömska barnboksförfattaren (2006) av Agneta Rehal-

Johansson har sin utgångspunkt i de revisioner av muminböckerna Jansson gjorde. 

Hon ser bland annat dessa revisioner som skapandet av muminsviten som en 

koherent enhet och diskuterar Janssons motiv för revisionerna. Hon genomför också 

en sorts psykoanalys av muminfamiljen. Rehal-Johansson beskriver Sent i 

November som en metafiktion över att skriva och läsa muminböckerna och ser den 

som en sort uppgörelse med de tidigare böckerna. 

En annan som betraktar muminsviten som en sammanhållen enhet är W. Glyn 

Jones som i Vägen från Mumindalen (1984) analyserar Janssons utveckling från 

barn till vuxenboksförfattare. Han betraktar Sent i November som ett medvetet 

avslut på Janssons skapandefas som barnboksförfattare och en övergång till 

vuxenboksförfattare. 

För psykologiskt utforskande av muminböckerna kan nämnas Jukka 

Laajarinnes Mumin och tillvarons gåta (2009) för ett psykoanalytiskt perspektiv och 

Farväl till Mumindalen (1997) av Irma Müller-Nienstedt för ett jungianskt. Den 

senare driver, likt Glyn Jones tidigare nämnda bok som hon delvis baserat sin 

                                                
21 Westin (2007, s. 432). 
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forskning på, tesen att tre av muminböckerna, Trollvinter, Pappan och havet och 

Sent i November, är författarens förberedelse till och slutligen genomförande av, ett 

avsked från Mumindalen. En syn som tangerar tolkningen i denna uppsats. 

3 Två läsningar av Sent i November 

Vad jag här har gjort är att genomföra två läsningar av boken Sent i November. Från 

den första läsningen har jag producerat en ideal tolkning man kan tänka sig att en 

elev i gymnasiets tredje årskurs, som har en förkunskap om muminsviten, med 

lärares handledning skulle kunna komma fram till under goda omständigheter. 

Fokus i denna första tolkning har varit på karaktärernas psykologiska utveckling som 

individer och grupp. Detta på grund av att jag anser att det är den mest lättillgängliga 

och uppenbara tolkning av boken som kan göras. 

I den andra läsningen har jag producerat tre metafiktiva tolkningar. Dessa har 

producerats under samma tänkta förutsättningar som den första tolkningen men 

med den skillnaden att elevens undervisning och lärarens handledning tagit upp 

begreppet metafiktion. Metafiktion som begrepp, så som eleven skulle ha 

konfronterats med det är ungefär vad jag redovisat i uppsatsens tidigare del om 

definitionen av metafiktion. Det vill säga en funktion hos litteraturen där gränsen 

mellan fiktion och kritik suddas ut vilket kommuniceras genom uppmärksammande 

av fiktionens fiktionalitet via metafiktionssignaler. Detta skulle ha presenterats 

tillsammans med exempel i den tänkta undervisningen. 

Jag kommer i redovisningen av uppsatsens fyra tolkningar att infoga referenser 

till litteratur utanför boken självt. Jag förutsätter inte att en gymnasieelev skulle ha 

gjort sådana referenser utan har med dem för att stärka rimligheten i  uppsatsens 

tolkningar. 

Då mycket av bokens handling och karaktärer redovisas i den första läsningen 

försöker jag att inte upprepa mig i onödan i senare läsningar. 

3.1 En första läsning, utan metafiktion 

Följande är en tolkning producerad från en simulerad läsning av Sent i November, 

där den simulerade läsaren inte har en förkunskap om metafiktion.  

I Sent i November kommer sex individer (Snusmumriken, Mymlan, Hemulen, 

Filifjonkan, Homsan Toft och Onkelskruttet) till Mumindalen och finner 
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muminhuset tomt. Av dessa är Snusmumriken och Mymlan etablerade karaktärer 

från tidigare muminböcker. Hemuler, filifjonkor, homsor och skrutt, är 

raser/arter/personlighetstyper som (framförallt hemuler och filifjonkor) varit vanligt 

förekommande i muminböckerna men det är oklart om de är samma som de 

individer i tidigare böcker som burit samma epitet. De sex karaktärerna är, med 

undantag för Mymlan, ledsna och trasiga individer som återvänt till Mumindalen i 

jakt på bot till deras själsliga problem. Den ende som aldrig varit i Mumindalen 

tidigare är homsan Toft som bara har fantiserat om Mumindalen, i synnerhet 

Muminmamman. Trots detta är han kanske den som har starkast koppling till den. 

Det som sedan följer är ett sorts naturalistiskt kammarspel där de sex individerna 

lever ut och bearbetar sina psykologiska problem tillsammans. I slutet har alla 

figurerna, utom homsan Toft, begett sig hem, med något bättre mental hälsa. 

I bokens början ger sig Snusmumriken, sin vana trogen, av från Mumindalen då 

han känner att det är höst i luften. Under början av sin färd passerar han bokens 

andra karaktärers bostäder men undviker all kontakt och i jakt på ensamhet “...steg 

in i sin skog med hundra mil av tystnad framför sig”22. 

När det blivit sent på hösten och Snusmumriken färdats långt söderut finner 

han sig oförmögen att göra en melodi om regn då de fem toner han i augusti funnit 

någonstans i Mumindalen inte kommer tillbaka till honom. Han vandrar tillbaka till 

Mumindalen i jakt på sina fem toner där han finner muminfamiljen borta, ersatt av 

bokens övriga, för Snusmumriken oerhört påfrestande karaktärer. Motvilligt dras 

Snusmumriken hela tiden in i sociala situationer med de övriga karaktärerna som 

ständigt avkräver honom råd, tröst och förtroliga samtal. Kontrasten mellan hans 

nuvarande sällskap och muminfamiljen och hans begynnande erkännande av sin 

saknad efter de senare, illustreras genom hans tanke: “Hur är det möjligt att jag 

kunde vara tillsammans med dem under alla långa somrar utan att någonsin märka 

att de lät mig vara allena.”23 Hans frustration kulminerar i ett vredesutbrott mot 

Hemulen som får honom att tappa ansiktet och istället för att leta efter de fem 

tonerna börjar han leta efter det avskedsbrev från Mumintrollet han är säker på att 

denne har lämnat åt honom. Han accepterar sin saknad efter muminfamiljen som 

han tidigare hållit på distans och börjar ta ansvar för de övriga karaktärerna. När alla 

                                                
22 Jansson (1971, s. 10). 
23 Jansson (1971, s. 74). 
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utom homsan Toft farit från Mumindalen skriver han ett avskedsbrev till 

Mumintrollet, finner äntligen sina fem takter och vandrar åter igen söderut. 

Hemulen introduceras för läsaren som någon som vaknar upp och önskar att 

han vore någon han inte kände. Han känner att han borde segla med sin båt vilken 

han byggt upp sin identitet kring men all hans tid går åt till att styra upp tillvaron för 

folk runt omkring honom. Något han inte får uppskattning för. Han beger sig till 

Mumindalen eftersom han har ett avlägset minne av att det var trevligt att vakna där 

en sommar för länge sen. Väl där börjar han styra och ställa över homsan Toft. De 

försöker bygga en trädkoja men hemulen är för dålig på att snickra. Han försöker 

leva vildmarksliv med Snusmumriken men lider trots sina bedyranden om 

motsatsen. När Snusmumriken i bokens slut tar med honom på en båtfärd, vilket 

trots att hemulens självbild är uppbyggd kring hans båtägande är första gången han 

är till sjöss, finner han det vara hemskt. Denna upplevelse leder till att han äntligen 

kan släppa sin tidigare självpåtagna identitet som frihetstörstande handlingsman och 

istället omfamna sin hemuliska natur och han lämnar Mumindalen som en gladare, 

mer självförverkligad hemul. 

Filifjonkan utvecklar efter en nära-dödenupplevelse en neuros och en panisk 

fobi mot insekter vilka hon inbillar sig finns överallt och en autofobisk rädsla för 

ensamhet. I sitt sökande efter sällskap och sammanhang far hon till Mumindalen där 

hon försöker ta på sig Muminmammans roll som matrona. Hennes neurotiska 

filifjonkapersonlighet gör emellertid att hennes omsorg mest är påfrestande för de 

andra karaktärerna. Början på hennes tillfriskningsprocess från sina psykiska besvär 

kommer när hon får utlopp för sin kreativitet. Först genom matlagning, sedan genom 

ett skuggspel till muminfamiljens ära. När hon till slut upptäcker sin egen 

musikalitet genom att låna Snusmumrikens munharmonika känner hon verklig 

trygghet och blir stärkt nog att ta itu med en storstädning av muminhuset, vilken 

engagerar de andra karaktärerna, där hon metaforiskt bekämpar den smuts och de 

odjur hon tidigare flytt ifrån. Hon blir den första som lämnar Mumindalen för att 

fara hem och städa sitt eget hus och skaffa en egen munharmonika. 

Onkelskruttet är en uråldrig gubbe som en morgon vaknar och har glömt sitt 

namn. Han trivs inte med att vara gammal och är övertygad om att alla andra har 

roligt och i hemlighet har fester utan honom. Han beslutar sig för att glömma bort 

sitt förflutna och beger sig till Mumindalen där han hade varit för mycket länge 

sedan. Eller kanske hört eller läst om. Där hade han inte varit gammal utan festens 
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mittpunkt. Väl där är han fortfarande övertygad om att de andra har fester i 

hemlighet men försöker återuppleva sin ungdom genom att meta i ån. Han fixerar sig 

vid spegelbilden i en smutsig klädskåpsspegel som han inbillar sig är “förfadern” som 

är ännu äldre än honom själv och vilken han uppmanar de andra att visa respekt för. 

När han till slut konfronterar “förfadern” slås spegeln sönder. Onkelskruttet 

bestämmer sig för att istället för att förgäves försöka återskapa sin ungdoms somrar 

på senhösten, istället gå i ide i väntan på våren. En föga dold metafor för att 

acceptera sin egen ålder och förestående död. 

Mymlan är den enda av bokens karaktärer som inte lider på något sätt i bokens 

början och utvecklas till skillnad från de andra inte under bokens gång. När hon, för 

att besöka sin syster lilla My, kommer till Mumindalen tänker hon: “Det är skönt att 

vara en mymla. Jag mår bra ända ner i tårna.”24 Och hon lämnar den lika nöjd. 

Istället för att vara objekt för en psykologisk process som de andra, mer trasiga, 

karaktärerna tjänar hon som en sorts kontrast till dem. Tillsammans med den mer 

motvillige Snusmumriken hjälper hon de andra att möta sina problem och hantera 

dem. 

Homsan Toft är den underligaste av bokens karaktärer. Till skillnad från de 

andra har han aldrig varit i Mumindalen. Istället har han fantiserat ihop 

Mumindalen, med Muminmamman som dess sublima mittpunkt, som en 

godnattsaga åt sig själv. När han en kväll inte längre kan frammana bilden av dalen 

bestämmer han sig för att ge sig av till den verkliga dalen och ge sig tillkänna för 

Muminmamman. Väl där blir han motvilligt objekt för Filifjonkans omsorg och 

undergiven hjälpreda åt Hemulen i dennes olika projekt. I jakt på ledtrådar till vart 

muminfamiljen tagit vägen läser han i en bok han hittar på muminhusets vind. 

Istället för svar finner han bara fakta om ett litet urtidsdjur vid namn nummulit som 

tyckte om elektricitet. När boken blir för svårläst för homsan berättar han istället om 

honom, som han tidigare gjort om Mumindalen, med sådan inlevelse att nummuliten 

tycks ta verklig form i Mumindalen. Då homsan Toft senare vågar säga ifrån och bli 

arg får nummuliten klor och huggtänder och växer så att homsan blir rädd för 

honom. Anledningen till Tofts växande vrede är delvis hemulens påträngande 

personlighet men främst att han genom Mymlan får veta att hans bild av 

Muminmamman som perfekt inte stämmer utan att även hon kunde vara ledsen och 

arg. Det är först när han accepterar denna aspekt av henne som en ny, tydligare bild 

                                                
24 Jansson (1971, s. 49). 
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av Muminmamman dyker upp för honom och boken slutar med att han ser, eller tror 

sig se, muminfamiljen återvända över havet och går för att möta dem. 

Boken handlar vid en första genomläsning om dess karaktärers olika 

psykologiska problem, kopplade till identitetskris (i Hemulens fall), trauma (i 

Filifjonkans fall), åldrande (i Onkelskruttets fall), skuld och anknytningsproblem (i 

Snusmumrikens fall) och saknad (i homsan Tofts fall), och deras ömsesidiga 

läkningsprocess genom att släppa taget (i hemulen, Onkelskruttet och homsan Tofts 

fall), bejaka sin kreativitet (i Filifjonkans fall), eller att erkänna sin längtan och bli 

mer ansvarstagande för sin omgivning (i Snusmumrikens fall). Med sin avsaknad av 

explicita fantastiska element, sin närmast klaustrofobiska spatiala begränsning till 

muminhuset och dess trädgård och sitt konsekvent melankoliska och psykologiskt 

realistiska anslag skiljer Sent i November sig från tidigare muminböcker. I stället för 

fantastiska äventyr i goda vänners lag möts läsaren av gruppterapi i motvilliga 

deltagares lag. Boken är emellertid inte odelat mörk och melankolisk. Samtliga 

karaktärer är vid bokens slut mer välfungerande och harmoniska individer.  

3.2. Läsning med metafiktionellt perspektiv 

De tre följande, till varandra relaterade, tolkningarna är resultatet av att läsa Sent i 

November med ett metafiktionellt perspektiv. Det vill säga genom att leta efter 

metafiktionssignaler och utifrån dessa tolka boken som både kritik och fiktion. 

3.2.1 Sent i November som parodi på muminböckerna 

 

Det är en sak som är konstig, sa hemulen. Ibland tycker jag att allt vi säger och gör och 

allt som händer har hänt en gång förut, va? Förstår ni hur jag menar. Allting är 

likadant.25 

 

Detta citat kommer från slutet av boken när dess samtliga karaktärer sitter i 

kontemplativt lugn efter den förlösande storstädningen. Om vi anlägger perspektivet 

att Sent i November är en metafiktiv parodi eller kommentar på berättelsen om 

muminfamiljen, vilket jag hävdar att citatet antyder, så stämmer det som hemulen 

säger. De har gjort och sagt det de gjort en gång förut, men då som muminfamiljen. 

Andra antydningar som pekar mot en sådan tolkning är vikten som läggs vid speglar 

                                                
25 Jansson (1971, s. 141). 
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som inte riktigt reflekterar verkligheten. Dels spegeln i städskåpet som är så smutsig 

att Onkelskruttet misstar sin spegelbild för “förfadern”. Dels glaskulan i trädgården 

som reflekterar Mumindalen på ett magiskt förvrängt vis. 

När bokens karaktärer kommer till muminhuset och finner det vara utan 

muminfamilj tar de genast på sig muminfamiljens olika roller. Hemulen som 

Muminpappan, Filifjonkan som Muminmamman, homsan Toft som Mumintrollet, 

Onkelskruttet som lilla My och Snusmumriken som sig själv. Vad som följer är en 

farsartad parodi på muminfamiljens vanliga liv med mer psykologiskt realistiska 

karaktärer i huvudrollen.  

Muminpappans jovialiska impulsivitet blir i hemulen ett förvirrat irrande 

mellan olika misslyckade projekt. Hans frihetstörst och äventyrslusta framställs som 

inbillade fantasier som hindrar hans personliga utveckling. Kontrasten mellan å ena 

sidan hans ambitioner och hans förmåga, och å andra sidan hans självbild och hans 

verkliga jag, som hos Muminpappan tidigare framstått som charmerande komiskt 

blir hos hemulen bara patetiskt och sorgligt. Där relationen mellan Muminpappan 

och Muminmamman i tidigare böcker präglats av kärlek, ömhet och överseende så 

leder relationen mellan deras surrogat, hemulen och Filifjonkan, gång på gång bara 

till gräl, besvikelse och missförstånd. Där Mumintrollet ser upp till sin pappa och 

med glad uppskattning följer honom i hans upptåg, är homsan Toft underdånigt 

hunsad av hemulen och tvingas av denne motvilligt arbeta på projekt som endast 

hemulen, om ens han, har någon glädje av. 

Filifjonkan är till sitt utseende Muminmammans motsats. Där hela 

Muminmamman med Tofts ord är “rund på det sätt en mamma ska vara”26, är 

Filifjonkan lång och mager. Även till sin personlighet skiljer hon sig från 

Muminmamman trots att det de företar sig liknar varandra. I sina försök att fylla 

Muminmammans roll går det likt i hemulens fall fel då hennes neurotiska 

personlighet och tvångsbeteenden kommer i vägen. Hennes försök till varm omsorg 

blir istället ett påfrestande klemande och det hushållsarbete som Muminmamman 

tidigare genomfört med en glädje och lätthet fylls i Filifjonkans utförande med 

skuldbeläggande, pedanteri och ångest.27 Hon är fylld av avund inför Mymlan, 

irritation mot hemulen, ett klängigt beroende av Snusmumriken och en oombedd, 

desperat ömhet gentemot homsan Toft. 

                                                
26 Jansson (1971, s. 14). 
27 Jansson (1971, s. 59). 
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Mumintrollets blyga tafatthet blir, reflekterad genom Sent i Novembers 

skrattspegel, homsan Tofts patologiska underdånighet inför de andra karaktärerna. 

Mumintrollets fantasi blir hos homsan Toft till paranoid skräck inför sina egna  

skapelser och kärleken till sin mamma blir till en närmast oidipal fixering vid en 

modersgestalt som aldrig existerat. 

Lilla Mys självständighet och energi blir hos Onkelskruttet spelat. Det lilla 

viljestarka barnet är en gammal dement gubbe som regredierat i barndom. 

Sett ur detta perspektiv så har Jansson likt Cervantes och Austen före henne 

injicerat realism i en orealistisk genre. I detta fall psykologisk realism i en värld hon 

själv har skapat. All parodi kommenterar och kritiserar objektet för parodin. Så vad 

innebär Tove Janssons parodierande? Det kan sägas att från författarens sida är 

boken en sorts övergång från barnboksförfattande till författande av vuxenromaner. 

Ett avsked till denna fas i hennes konstnärskap. Detta är tesen som både W. Glyn 

Jones28 och Irma Müller-Nienstedt29 driver. 

Om vi betraktar boken som en realistisk parodi på muminsviten ställer det 

muminsviten självt i ett annat ljus. Tove Jansson har, som tidigare nämnts, uppgett 

att historierna om Mumintrollet och hans familj kom till under andra världskriget 

som ett försök att återuppleva sin barndoms lyckliga somrar. Med ett perspektiv på 

Sent i November som parodi kan vi ana oss till vad som egentligen pågått och bjuds 

in till en tolkning av de tidigare, ljusare muminböckerna som just ett nostalgiskt 

minne av någonting som inte hänt. I de idylliska minnena är familjemedlemmarnas 

enorma brister och ständiga obehag inför varandra borta, eller retuscherat till 

oigenkännlighet och endast det varma och fina finns kvar. 

Någonting annat som händer med läsningen av boken med detta perspektiv är 

att vi inte på samma sätt som tidigare betraktar bokens karaktärer som främmande 

individer som slumpmässigt tvingats till en gemenskap. Istället blir karaktärerna 

delar av en familj och den gruppdynamik som så mycket av boken ägnas åt att skildra 

är en familjs gruppdynamik. En familj vars separata medlemmar förs samman av en 

vision av ett vagt ihågkommet förflutet och som hålls samman i jakt på denna vision 

och med hjälp av varandra får kraft eller insikt nog att var och en överge den. Det är 

på grund utav att de individuella familjemedlemmarna kommer närmare varandra 

som familjen slutligen löses upp. Detta på grund av att de, stärkta av varandra, inte 

                                                
28 Jones (1984). 
29 Müller-Nienstedt (1997). 
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längre har behov av visionen om den lyckliga familjetillvaron. Istället kan de, som 

fria individer, gå sina egna vägar och skapa sitt eget öde. 

Vad jag här hoppas att jag visar, är att det metafiktionellt parodiska innehållet i 

Sent i November och upptäckten av det, inte bara innebär en kritik av 

muminböckerna. Utöver detta så förstärks och utvecklas de explicita teman, av 

gruppdynamik, avsked och sorg och leder till en större läsupplevelse. 

3.2.2 Sent i novembers karaktärer som en bok om dess läsare 

 

Ett annat metafiktionellt sätt att tolka Sent i November på är att dess olika 

karaktärer speglar muminböckernas olika läsare och deras eventuella reaktioner på 

boken Sent i November. Sett ur detta perspektiv har författaren skapat en 

metafiktion, som inte bara suddar ut gränserna mellan fiktion och kritik i 

bemärkelsen litteraturvetenskaplig analys utan även mellan fiktion och kritik i 

bemärkelsen negativ respons.  

Som ovan har beskrivits så följer de olika karaktärerna liknande narrativa 

kurvor. Samtliga befinner sig utanför Mumindalen när de identifierar en brist eller 

någonting som skaver i deras tillvaro. Som distraktion eller i jakt på det som saknas 

dem tar de sig alla till Mumindalen. Väl där finner de inte vad de söker efter men 

försöker på sina egna sätt återskapa en tillvaro de har vaga minnen av. I umgänget 

med varandra kan de släppa taget om det som gör dem olyckliga och lämna 

Mumindalen eller somna in som mer harmoniska individer. På samma sätt söker sig 

läsare av muminböckerna av olika anledningar tillbaka till Mumindalen men finner 

den tom på muminfamilj och den idyll de tidigare funnit där. Istället möts läsaren av 

en samling trasiga individer som desperat försöker återuppliva en magi man tidigare 

känt i en av senhösten sönderregnad mumindal. Genom sitt litterära umgänge med 

dessa karaktärer växer läsaren och kan till slut acceptera muminsvitens slut och 

lämnar boken som en mer harmonisk individ. 

Sent i November är, som den sista boken i muminsviten, ett avslut. Sett från 

perspektivet att boken handlar om dess läsare så blir den en sorts uppmaning från 

författaren att släppa taget om muminfamiljen och en instruktion, eller ett förslag för 

hur det kan göras. 

Mymlan symboliserar i detta fall den lustfyllda läsaren som utan ångest tar sig an 

böckerna för att besöka sin syster lilla My helt enkelt för att det är roligt. Likt 
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Mymlan så tar denna läsartyp den annorlunda Mumindalen med jämnmod och följer 

karaktärernas neurotiska upptåg med road distans, trygg i sin identitet och sitt 

sammanhang. 

Onkelskruttet symboliserar den nostalgiske läsaren som i ett försök att 

återuppleva känslan av sin barndom30 söker sig till muminböckerna. Väl där finner 

läsaren istället för den välbekanta sommargrönskande Mumindalen med sin idylliska 

familjetillvaro och galna äventyr, en trist och övergiven mumindal och en samling 

trasiga individer som varken för en idyllisk familjetillvaro eller har några galna 

äventyr. Denna läsartyp hanterar förändringen genom att försöka se den gamla 

Mumindalen i den nya. Så att säga se ån som en bäck. Spegeln i klädskåpet är således 

en metafor för boken själv där läsaren istället för att se sig själv och sina egna 

psykologiska processer ser den vördnadsvärde förfadern. När illusionen är bruten 

och läsaren inte längre kan se ån för en bäck så går hen i ide i väntan på våren. Med 

andra ord lägger läsaren ifrån sig boken och väntar på en ny muminbok eller något 

lämpligt substitut. 

Hemulen representerar den identitetskris en långvarig läsare kan uppleva när 

det de tror sig vilja ha inte uppfyller de förväntningar de haft på det. Hemulen har 

alltid haft en längtan efter att segla och har hängt upp sin identitet kring sitt 

båtinnehav. När han konfronteras med seglingens realitet så inser han att det inte 

alls är detta som är viktigt för honom och bestämmer sig för att bejaka sin verkliga 

natur istället. När läsaren konfronteras med den underliggande psykologiska 

verkligheten i muminsviten som föregående del analyserat så kan en del av läsarna, 

likt hemulen, välja att släppa det objekt för sitt identitetsbygge som Mumindalens 

idyll varit och istället bejaka sin egen verklighet. 

Filifjonkan söker sig till Mumindalen i jakt på distraktion som ett sätt att fjärma 

sig från sin egen ångest. Detta kan tänkas vara ett motiv för många av Sent i 

Novembers läsare. Det kanske mest intressanta, om vi anlägger detta perspektiv på 

boken, är Filifjonkans sätt att i slutändan få bukt med sin ångest. För henne kommer 

räddningen i form av hennes upptäckt av sin egen kreativitet och bejakandet av 

denna. Man kan ana en förhoppning hos författaren att hennes läsare ska gå samma 

väg. Från passiva läsare till att själva bli kreatörer.  

Snusmumriken är den ende av karaktärerna som börjar boken i Mumindalen. 

Boken börjar med att han lämnar Mumindalen för att sedan, i jakt på fem toner han 

                                                
30 Det var vid Sent i Novembers utgivning 25 år sedan den första muminboken kommit ut.  
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hade i sitt huvud där men inte kan finna utanför den, återvända och finna den 

övergiven. Inte heller de fem tonerna står att finna. Likt en läsare kan göra vid en 

läsning av Sent i November så växer hans frustration över de andra invånarna i dalen 

som ständigt kräver hans uppmärksamhet, emotionella investering och tankekraft. 

När denna frustration till slut kokar över i ett utbrott mot hemulen som satt upp ett 

anslag med texten Mumindalen kan han erkänna vad det egentligen var som drev 

honom tillbaka till Mumindalen. Ett ordentligt avslut. När han inte kan hitta ett 

avskedsbrev accepterar han sakernas tillstånd och slutligen kommer de fem tonerna 

tillbaka till honom. Han skriver själv ett avskedsbrev och kan lämna Mumindalen. 

Likt Snusmumriken söker även läsaren efter ett ordentligt avsked från 

muminfamiljen och frustreras av de tråkiga substitut till dessa de istället fått. Likt 

Snusmumriken fylls de av vrede inför att denna tråkiga, mörka och övergivna plats 

kallas Mumindalen. När de lyckas acceptera att det ändå är så här som muminsviten 

avslutas kan de ändå, likt Snusmumriken, öppna upp sig inför de trasiga 

existenserna och läsa boken för vad den är. I slutändan tar även de farväl av 

muminfamiljen och Mumindalen och är fria att vandra vidare från den. 

Denna tolkning är inte lika uppenbar som de två andra och 

metafiktionssignalerna är mer obskyra. Med detta sagt har åtminstone Rehal-

Johansson kommit till en likartad tolkning och kallar hela Sent i November för “en 

metafiktion över att läsa och skriva muminböckerna”31. Mitt syfte med att ta med den 

är dels genom dess koppling till den tredje och sista tolkningen. Dels i syfte att visa 

vad ett metafiktionellt perspektiv kan göra med en läsning. 

3.2.3 Homsan Toft som författaren 

Att homsan Toft är en metafor för författaren och att berättelsen i sig själv handlar 

om sin egen tillkomst antyds redan när vi tar i beaktande att hans namn är snarlikt  

författarens eget förnamn Tove. På samma sätt är det lilla urtidsdjuret nummulits 

namn nästan ett anagram för Mumin. Bokens illustrationer av Toft är också snarlika 

de självporträtt Jansson ritade. Toft är vid bokens början unik bland dess karaktärer 

i det att han aldrig varit i Mumindalen. Mumindalen och dess invånare är istället en 

saga han berättat för sig själv för att kunna somna. 

 

                                                
31 Rehal-Johansson (2006, s. 340–341). 
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På kvällen när alla hade gått hem till sitt och viken var tyst berättade homsan en egen 
historia för sig själv. Den handlade om den lyckliga familjen.32 

 

Homsan Toft har varje kväll berättat historien om Mumindalen och dess familj. Det 

beskrivs hur han själv går omkring i sin fantasis Mumindal. Lägger till och tar bort 

detaljer för att få den helt perfekt33. Fantasin kulminerar alltid innan Toft möter 

mamman och bara en enda gång har han sett en skymt av hennes nos genom dörren. 

En kväll är Mumindalen i hans berättelse fylld av dimma och han finner sig själv 

oförmögen att längre kliva in i sin egen berättelse. När Homsan Toft till slut tar sig 

till Mumindalen är den fullständigt olik hans egen berättelse om den. Likt homsan 

Toft är författaren inte längre förmögen att berätta historien om muminfamiljen för 

sig själv. Den resa till Mumindalen som Toft företar sig kan liknas vid den resa 

författaren företog sig i och med skrivandet av Sent i November och den 

psykoanalyserande parodi som resultatet av den resan är. Den ovillighet inför att 

acceptera några brister hos den frånvarande Muminmamman och, när dessa äntligen 

accepteras, känna ett upphöjt lugn, följt av att kunna ta emot den återvändande 

muminfamiljen, skildrar sorgeprocessen som författaren måste ha genomgått då 

hennes egen mor, Muminmammans förlaga, under bokens arbete gick bort. Jansson 

gjorde, som tidigare visats, aldrig någon hemlighet av det faktum att Mumindalen 

och dess invånare var inspirerad av hennes egen barndoms sommarminnen. I och 

med hennes mors bortgång tycks en omvärderingsprocess ha tagit vid där hennes 

egna barndomsminnen och de litterära verk som har inspirerats av dessa har 

analyserats. 

I sin jakt på svar på vad som hänt med muminfamiljen läser homsan i en 

gammal bok. Istället för svar får han läsa om “den lilla nummuliten som hade ett 

drag av Noctiluca och tyckte om elektricitet”34. 

Då han inte längre kan berätta historien om den lyckliga familjen börjar han 

istället berätta om detta ensamma djur. 

Agneta Rehal-Johansson har identifierat Tofts bok om nummuliten som en 

satir över psykoanalytisk litteratur.35 Med det i åtanke kan vi betrakta homsans nya 

berättelse om den lilla nummuliten som ensam navigerar mellan postglaciala 

                                                
32 Jansson (1971, s. 12). 
33 Tove Jansson reviderade flera gånger muminböckerna inför nyutgåvor av dessa vilket Rehal-

Johansson grundligt gått igenom (2006). 
34 Jansson (1971, s. 48). 
35 Rehal-Johansson (2006, s. 348). 
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bergskedjor, oändliga regnskogar och väldiga åskstormar som boken Sent i 

November. I denna bok navigerar den lilla homsan ensam genom de psykologiska 

och gruppdynamiska processer som hans omgivning utgörs av. Detsamma gör 

författaren när hon försöker navigera sig genom sin egen litterära skapelse. När 

homsan får ett utbrott så växer också nummuliten i hans berättelse och utvecklar 

klor och huggtänder. Nummuliten är en avbild av en avbild av författaren. 

Författarens psykologiska tillstånd färgar av sig på hennes alter egos psykologiska 

tillstånd vilket färgar av sig på alter egots alter egos fysiska tillstånd.  

Homsan Toft har, som jag tidigare tagit upp, gemensamma drag med 

Mumintrollet och är enligt mig delvis ett substitut eller en parodisk spegelbild av 

honom. Låt oss då ta i beaktande Mumintrollets ursprung. Som jag tidigare tagit upp 

var Mumintrollet från början en del av Tove Janssons signatur. Med andra ord en 

direkt representant för henne. I Sent i November är det den ledsna, ensamma 

Homsan som tagit det glada Mumintrollets plats som författarens representant. 

I Rehal-Johanssons tolkning är Toft en representant både för läsaren och 

författaren.36 Jag lutar själv mot att Toft främst är en representant för författaren. 

Jag anser också att det ur detta perspektiv är signifikant att det är just författarens 

alter ego som stannar kvar i Mumindalen för att ta emot den återvändande 

muminfamiljen. Signifikant, därför att boken slutar just innan detta mottagande äger 

rum. Författaren har då gett läsarna en förklaring och en möjlighet till avsked så att 

de ska kunna lämna Mumindalen. Men denna slutgiltiga förening med 

muminfamiljen är för privat för att dela med läsarna. 

Denna tolkning av Sent i November är på sätt och vis den mest lättillgängliga 

då metafiktionssignalerna som pekar i dess riktning är bland bokens tydligaste. Att 

uppmärksamma likheterna mellan namnen Toft och Tove, det underliga i att Toft 

“berättat” om muminfamiljen och deras dal utan att någonsin träffat dem, eller Tofts 

märkliga relation till nummuliten är mer lättillgängliga än metafiktionssignalerna 

som de andra tolkningarna vilar på. 

3.3 Jämförelse av läsningarna 

Sent i November går alldeles utmärkt att läsa utan några metafiktiva tolkningar. 

Utan dessa är det en melankolisk, rörande och psykologiskt undersökande roman. 

Jag vill emellertid hävda att dessa icke-metafiktiva teman inte endast existerar vid 
                                                
36 Rehal-Johansson (2006, s. 340–341). 
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sidan om de metafiktiva utan de olika temana går in i och förstärker varandra. 

Samma teman om sorg, saknad, mental ohälsa och gruppens förtryckande och/eller 

förlösande påverkan på individen, framträder oavsett anlagt läsningsperspektiv. 

Hemulen kan existera som en egen person, en parodisk kritik av Muminpappan eller 

som en typ av läsare av Sent i November. Dessa perspektiv kan existera bredvid 

varandra. Troligast tillkommer de två senare perspektiven antingen efter omläsning 

av boken eller vid en djupare reflektion eller diskussion kring den. 

För att kunna komma fram till dessa metafiktionella perspektiv är dels en insikt 

om, eller känsla för, metafiktion, dels en förförståelse om muminböckerna 

nödvändig. Detta är generellt sant för den mesta läsningen med metafiktionellt 

perspektiv. För att kunna förstå Don Quixote eller Northanger Abbey krävs det 

någon sorts metafiktionell sensibilitet samt någon form av förkunskap om de genrer 

de parodierar (riddarromaner och gotiska romaner). I dessa fall finns det oftast ett 

förord som förklarar att detta är fallet och, i åtminstone dessa båda fall, en så pass 

skarp kontrast mellan de förlästa huvudpersonernas världsbild och den krassa 

verklighet de ställs inför att det blir omöjligt att inte tolka in någon form av 

metafiktionell (även om läsaren är okunnig om begreppet) intention hos författaren.  

I Sent i November är det inte en genre som parodieras utan en specifik romansvit. De 

metafiktionssignaler som pekar på en metafiktionell/parodisk läsning av böckerna är 

sålunda inte lika tydliga som i de andra exemplen, även om kontrasterna mellan 

karaktärernas förhoppningar och världsbilder och den krassa verklighet de möter 

indikerar att det är någonting metafiktionellt som pågår. Sent i November ger oss 

metafiktionssignaler genom sin relation till de övriga muminböckerna. Det tydligaste 

exemplet på detta är det faktum att det är en muminbok där muminfamiljen bara 

existerar i sin frånvaro. För en läsare utan förförståelse om muminsviten blir de 

metafiktiva tolkningarna jag tagit upp, med möjligt undantag för homsan Toft som 

författaren, omöjliga att uppfatta då de metafiktiva inslagen handlar om bokens 

relation till de tidigare muminböckerna.37 

Om dessa två kriterier, det vill säga en förförståelse om metafiktion och om 

muminfamiljen, är uppfyllda, vilka de är i den ideala läsning av boken som jag har 

anlagt, ger det en mer mångfacetterad läsupplevelse då värdet av en omläsning av 

                                                
37  Därmed inte sagt att boken helt saknar kvaliteter utan en förförståelse om muminböckerna. Jag 

kan mycket väl tänka mig att läsningen av boken skulle få ett annorlunda, effektivt, djup av att läsaren 
hade samma vaga uppfattning om muminfamiljen och Mumindalen som bokens karaktärer. 
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boken och mängden information den kan förmedla till läsaren ökar. Det ger även en 

djupare upplevelse av boken då dess teman fördjupas och utvecklas. Med detta sagt 

så är metafiktionen i Sent i November inte av det lättillgängligaste slaget. Det finns 

många verk där en metafiktionell ambition lyser igenom med långt större tydlighet. 

Just Sent i Novembers lämplighet gällande att introducera begreppet metafiktion 

kan absolut ifrågasättas, vilket jag återkommer till i uppsatsens slutdel. Vad jag 

emellertid hävdar att jag lyckats illustrera här är att en förförståelse om metafiktion 

kan öka en läsares litterära medvetenhet, få hen att läsa på ett mer avancerat sätt och 

ge hen en större litterär upplevelse. 

4 Är metafiktion lämpligt att lära ut i 

gymnasieskolans svenskundervisning? 

 

Jag har hitintills gett en översiktlig bild av det litteraturvetenskapliga begreppet 

metafiktion och hur det kan tillämpas. Vidare har jag granskat läroplanen för 

svenska för att se vilka litteraturvetenskapliga begrepp som ska behandlas. Efter 

bästa förmåga har jag sedan visat vad en förförståelse om metafiktion kan göra med 

en läsning av en bok. Jag har utifrån detta argumenterat för att en sådan 

förförståelse gör läsare mer kompetenta gällande litterär läsförmåga och förmåga att 

kunna analysera och tala om litteratur. Allt för att kunna besvara frågan huruvida 

metafiktion är ett lämpligt begrepp att lära ut i gymnasiets svenskundervisning. Jag 

ska strax försöka besvara den frågan men tillåt mig först ett litet sidospår. 

När jag påbörjade den här uppsatsen var forskningsfrågan i mitt huvud 

formulerad ungefär som “kan man lära ut om metafiktion i gymnasieskolans 

svenskundervisning?”. Problemet med den frågeställningen är att oavsett vilket 

litteraturvetenskapligt begrepp du tar, hur obskyrt eller svåranvänt det än må vara så 

kan du som lärare undervisa om det utan att direkt begå tjänstefel. Lika lite som det 

anges i styrdokumenten vilka specifika böcker som ska tas upp i 

litteraturundervisningen, anges det vilka specifika litteraturvetenskapliga begrepp 

som ska tas upp. I mitt huvud omformulerades frågan till “bör man lära ut om 

metafiktion i gymnasieskolans svenskundervisning?”. Problemet här är av en annan 

natur. Ordet bör implicerar att en svenskundervisning utan begreppet metafiktion 

vore undermålig eller att det vore nödvändigt att lära ut om det. Hur mycket jag än 
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står för min ståndpunkt att en kunskap om metafiktion ökar den litterära läs- och 

analysförmågan så är jag inte beredd att gå så långt. Faktum är att jag skulle vara 

försiktig med att använda ordet bör om något enskilt litteraturvetenskapligt begrepp 

då jag anser att valet av vilka litteraturvetenskapliga begrepp som bör tas upp är 

beroende av vilken klass som undervisas och vilken lärare det är som undervisar. 

Slutligen valde jag så att formulera min forskningsfråga som “är metafiktion ett 

lämpligt begrepp att lära ut inom gymnasieskolans svenskundervisning?”. Det vill 

säga; är det ett relevant begrepp som uppfyller någon del av läroplanens krav på 

centralt innehåll och ligger i linje med ämnets syfte att göra litterärt kompetenta 

läsare av sina elever? På den frågan svarar jag ja. Metafiktion är ett användbart 

begrepp för att diskutera kring litteratur i allmänhet och specifika texter i synnerhet. 

Det är användbart i undervisning om genrer, i synnerhet parodi, i dess olika 

moderna och historiska former och därför även i undervisning i litteraturhistoria. En 

förförståelse om metafiktion kan dessutom göra eleverna till mer kompetenta och 

reflekterande läsare. Allt detta är helt i linje med läroplanen vilket kan ses i del 2.2 av 

denna uppsats.38 

Vad som kan diskuteras är emellertid när och hur detta kan göras. 

Om vi ser på föregående kapitels genomgång av de olika kurserna så framträder en 

sorts progression av komplexitet gällande litteraturvetenskapliga begrepp. Utifrån 

detta kan vi gällande kursen svenska 2 ställa oss frågan om huruvida metafiktion är 

ett centralt litteraturvetenskapligt begrepp. Jag skulle argumentera för att det inte är 

det och misstänker att jag skulle få majoriteten av mitt kollegium med mig. Centrala 

litteraturvetenskapliga begrepp innebär snarare dels begrepp som kategoriserar 

litteraturen i olika delar såsom genre eller texttyp, eller litterära byggstenar som 

möjliggör ett samtal om litteratur såsom protagonist, tema, konflikt eller allegori. Jag 

kan emellertid tänka mig att metafiktion som begrepp kan användas i den 

litteraturhistoriska undervisningen. 

I kurserna svenska 3 och Litteratur så ser jag emellertid inga hinder för att 

begreppet metafiktion skulle kunna finnas med. Förutsatt att det behandlas på rätt 

sätt. Patricia Waugh hävdar, som tidigare nämnts i del 2.1, att metafiktion är en 

kvalitet som alla fiktiva verk innehar i varierande mån. Om så är fallet så är även 

relevansen i att använda begreppet metafiktion i varierande mån beroende på det 

fiktiva verket. I en genre som parodi är det högst relevant då den metafiktionella 

                                                
38 Skolverket (2011a, s. 160-161). 
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relationen mellan det parodiska verket och föremålet för parodin onekligen måste tas 

med i en analys. 

Jag anser att just parodi är det tydligaste sättet att illustrera metafiktion. Samtidigt 

anser jag att metafiktion är en hjälpsam byggsten i att förstå vad parodi är och gör. 

Jag ska avslutningsvis slå ihop mina två forskningsfrågor; “Vad kan ett 

metafiktionellt perspektiv göra med en läsning av Tove Janssons Sent i November” 

och “Är metafiktion ett lämpligt begrepp att lära ut i gymnasieskolans 

svenskundervisning” till frågan, är Sent i November en lämplig bok att lära ut 

begreppet metafiktion i gymnasieskolans svenskundervisning med?  

Svaret på denna fråga blir: förmodligen inte. Som jag skrivit innan så anser jag 

parodin vara den enklaste ingången i att illustrera metafiktion. Som min 

metafiktionella läsning av Sent i November visar så anser jag även att ett av bokens 

flera lager är parodiskt. Parodin i Sent i November är emellertid tämligen 

svårupptäckt. Dels på grund av att boken till stor del saknar explicita indikatorer på 

att det är en metafiktionell text. Dels på grund av att föremålet för parodin inte är en 

genre eller breda tendenser inom litteraturen utan en specifik romansvit med vilken 

läsaren måste vara bekant för att kunna urskilja boken som parodi. Detsamma gäller 

det andra metafiktiva perspektivet jag anlagt som handlar om läsarens relation till 

boken och muminsvitens avslutning. Även detta perspektiv kräver en bekantskap 

med de tidigare böckerna i muminsviten. Det tredje perspektivet på homsan Toft 

som författarens alter ego är inte beroende av bekantskap med muminsviten på 

samma sätt, även om det, framför allt tillsammans med viss biografisk kunskap om 

Tove Jansson, underlättar. 

Om metafiktion är en funktion eller kvalitet som alla texter innehar i olika grad 

så skulle man kunna säga att Sent i November innehar en hög grad av metafiktion 

men att andra texter, som till exempel de i den här uppsatsen flera gånger 

omnämnda Don Quixote och Northanger Abbey innehar en ännu högre grad av det. 

I urval av material i skolundervisningen måste tydlighet och lättillgänglighet vara 

ledstjärnor och när det gäller texter som kan illustrera metafiktion, så finns det 

tydligare exempel. 

För vidare forskning skulle det vara intressant att se något försök att undervisa  

om metafiktion och elevers upplevelser av detta. Tillför begreppet något till litterär 

förståelse eller skapar det förvirring? 
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