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Abstract 
”It is so good to read” is an expression that we all have heard. These words are 
pronounced as a formula about the reading of fiction. With this essay I hope to 
inspire more people to engage in how fiction can be used in education. 
   For those who have decided that the reading of fiction in school is important, it is 
interesting to discuss how readers of fiction develop. I carried out a teaching 
experiment with the purpose to examine if the students in a class 8 develop as 
readers of fiction when they use the narrative tool narrator´s perspective. 
   Prior to and after this education the students wrote down their spontaneous 
impressions of a passage in Janne, min vän by Peter Pohl. The study is based on the 
textanalyzes of these texts. 
   The theoretical standpoint is based on the theories of Kathleen McCormick and 
Judith Langer. From their theories of reception I analyze how the students approach 
the text, if this approach changes after using the narrative tool and what this change 
implies. 
   The result shows that the number of students who communicate with the text have 
increased. More students approach the text in a social-cultural way and more 
students build envisionments. 
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Sammanfattning 
”Det är så bra att läsa” är ett uttryck som vi alla har hört. Som en formel uttalas dessa 
ord om skönlitterär läsning. Med den här uppsatsen hoppas jag inspirera till att fler 
människor engagerar sig i hur skönlitteratur kan användas i utbildningen.  
   För de som har tagit ställning till att skönlitteraturen har en viktig roll att spela i 
skolan, är det intressant att diskutera hur skönlitterära läsare utvecklas. Jag 
genomförde ett undervisningsförsök i syfte att se om eleverna i en årskurs 8 
utvecklas som skönlitterära läsare när de får använda det narratologiska verktyget 
berättarperspektiv.  
   Före respektive efter denna undervisning skrev eleverna ner sina spontana intryck 
av ett avsnitt ur Janne, min vän av Peter Pohl. Studien baseras på textanalyserna av 
dessa texter. 
   Undersökningen förankras med Kathleen McCormicks och Judith Langers teorier. 
Utifrån deras receptionsteorier analyserar jag hur eleverna förhåller sig till texten, om 
detta förhållande förändras efter att de har använt det narratologiska verktyget och 
vad denna förändring innebär. 
   Resultatet visar att antalet elever som för en dialog med texten ökar med mitt 
undervisningsförsök. Fler elever använder ett sociokulturellt förhållningssätt, och fler 
elever bygger en föreställningsvärld. 
 

 
Nyckelord:  
sociokulturellt lärande 
föreställningsvärld 
receptionsteori 
läskompetens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Innehållsförteckning 
Inledning.....................................................................................................................................1 

Bakgrund ................................................................................................................................1 

Världen, människan och skolan..........................................................................................1 

Människans medvetande.....................................................................................................2 

Kunskapssyn och elevers lärande .......................................................................................3 

Berättelsen ..........................................................................................................................5 

Skönlitteraturen och skolan ................................................................................................5 

Syfte........................................................................................................................................6 

Frågeställningar ......................................................................................................................6 

Teoretiska överväganden............................................................................................................7 

Läskompetens .........................................................................................................................7 

Läsarens position ....................................................................................................................7 

En kognitivistisk position ...................................................................................................8 

En expressivistisk position .................................................................................................8 

En sociokulturell position...................................................................................................8 

Syftet med skönlitterär läsning ...............................................................................................8 

Läsarens faser .........................................................................................................................9 

1. Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld.....................................................9 

2. Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld......................................................9 

3. Att stiga ur en föreställningsvärld och tänka över det man vet ....................................10 

4. Att stiga ur en föreställningsvärld och objektifiera upplevelsen ..................................10 

Mötet mellan text och läsare.................................................................................................10 

Metodiska överväganden..........................................................................................................11 

Undervisningsförsök och textanalys.....................................................................................11 

Urval och grupper .............................................................................................................11 

Information till eleverna ...................................................................................................12 

Högläsningen ....................................................................................................................12 

Elevtexter..............................................................................................................................13 

Kunskapssyn: undervisningsförsök ......................................................................................13 

Berättarperspektivet som narratologiskt verktyg..............................................................13 

Textvalet ...........................................................................................................................14 

Elevmaterial som inte omfattas av undersökningen .............................................................15 

Kategorisering av elevtexter.................................................................................................15 

Kognitivistiska elevtexter .................................................................................................16 

Expressivistiska elevtexter ...............................................................................................16 

Sociokulturella elevtexter .................................................................................................17 

Elevtexter utan intryck......................................................................................................17 

Elevtexter främst innehållande värdeomdömen ...............................................................18 

Elevtexter och fas 1 ..........................................................................................................18 

Elevtexter och fas 2 ..........................................................................................................19 

Elevtexter och fas 3 ..........................................................................................................19 

Elevtexter och fas 4 ..........................................................................................................20 

Elevtexter och ingen fas/fas 0...........................................................................................20 

Utveckling ............................................................................................................................21 

Resultat och analys ...................................................................................................................22 

Tabellarisk översikt ..............................................................................................................22 

Utveckling i arbets- respektive kontrollgruppen ..................................................................23 

Utveckling och genus .......................................................................................................23 



 

 

 

Elevernas position.................................................................................................................23 

Kognitivistiska elevtexter .................................................................................................23 

Expressivistiska elevtexter ...............................................................................................24 

Sociokulturella elevtexter .................................................................................................24 

Värdeomdömen och Inga intryck .........................................................................................24 

Elevernas faser......................................................................................................................25 

Mötet mellan text och läsare.................................................................................................25 

Mötet och elevernas betyg................................................................................................26 

Korrespondens positioner och faser .....................................................................................26 

Diskussion och slutsatser..........................................................................................................28 

Valet av text..........................................................................................................................28 

Valet av verktyget berättarperspektiv...................................................................................28 

Korrekt tolkning ...................................................................................................................29 

”Fri” läsning .........................................................................................................................29 

Arbetsgruppens läskompetens ..............................................................................................30 

Fortsatt forskning..................................................................................................................30 

Referensförteckning..................................................................................................................32 

Litteratur ...............................................................................................................................32 

Källor ....................................................................................................................................32 

Bilaga 1.........................................................................................................................................  

Utdrag ur Janne, min vän..........................................................................................................  

 



 

 1    

Inledning 
”Det är så bra att läsa” är ett uttryck som vi alla har hört. Som en formel uttalas dessa 
ord om skönlitterär läsning: på lärarrummet, i klassrummet, på föräldragruppsträffen, 
i Konsum-kön och på grill-festen. Jag har både under utbildningen till lärare och i min 
praktiska lärarverksamhet uppfattat uttrycket snarast som ett paradigm. Ändå har jag 
ofta ställt mig frågan varför det är så ”bra” att läsa skönlitteratur?     
  Jag vill att vi bedriver en skönlitterär undervisning som är utvecklande och 
kunskapande. För att kunna göra detta krävs att fler diskuterar, funderar och tar 
ställning till varför det är ”bra” att läsa skönlitteratur i skolan. Med min uppsats vill jag 
lämna ett bidrag till att fler engageras i den här frågan. Först då ökar medvetenheten 
om varför och hur skönlitteratur kan användas i skolan.  
   För oss som vet att skönlitteraturen har en viktig funktion att fylla i skolan är det 
intressant att diskutera hur vi kan skapa förutsättningar för skönlitterära läsare att 
utvecklas. Syftet med min undersökning är därför att se om eleverna i en årskurs 8 
utvecklas som skönlitterära läsare när de får använda det narratologiska verktyget 
berättarperspektiv. Trots att min undersökning är ytterst blygsam och att mina 
slutsatser inte kan generaliseras, så menar jag att mitt arbete är ett steg i rätt 
riktning: mot en ”utvecklande och kunskapande skönlitterär läsning”.  

 

Bakgrund 

Frågan om skönlitteraturens roll i skolan kan inte besvaras utan en mer övergripande 
diskussion om skolan; vad bör skolan undervisa om och varför?  Och när man 
diskuterar skolans roll är detta omöjligt utan att resonera om synen på världen och på 
människan. I min människo- och världssyn har kulturen en framträdande plats. Därför 
vill jag påpeka att mitt resonemang inte äger någon universell giltighet, men kan 
sägas vara förankrat i ett svenskt samhälle och en kultur som förknippas med det vi 
brukar kalla den industrialiserade västvärlden. Jag säger inte att alla i västvärlden 
resonerar som jag och de källor jag refererar till, men jag anser att det är från en 
sådan värld mitt resonemang tar sitt avstamp.  

 

Världen, människan och skolan 

Detta påpekande om min världssyn signalerar att det finns mer än en värld.  Och 
trots att vi alla lever på samma planet, och att det finns en verklighet som faktiskt och 
påtagligt förekommer, menar jag att hur denna verklighet uppfattas varierar och 
därmed också våra ”världsbilder”.  Orsaken till detta är att människan inte kan 
överblicka hela världen, och vi lever våra liv i olika sociala och kulturella 
sammanhang. 
  Vi lever alltså i en tid utan en evig sanning, men vi är ändå inte helt fria att styra 
över våra liv. En avgörande tanke i denna uppsats är att våra liv formas av de 
kulturella och sociala sammanhang som vi är en del av. Människan är en social 
varelse, skriver fil dr i pedagogik Kennert Orlenius (2001, s 147f). Vi utvecklas i 
relation med andra människor och vår självbild formas i relation till andra, fortsätter 
han. Enligt Andersson, Persson och Thavenius (1999) så omfattar det antropologiska 
kulturbegreppet inget mindre än ”hela vårt sätt att leva” (s 16). Människans sociala 
grundförutsättningar är då en del av kulturen på samma sätt som ”allt annat”.  
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Andersson m fl konstaterar nämligen att människan är en del av kulturen vare sig 
hon vill eller inte eftersom den omfattar människors andliga, intellektuella liv samt 
dess materiella grund (s 16).  I min uppsats, som handlar om lärande och kunskap, 
är det kulturens betydelse för människans intellekt eller medvetande som är det mest 
intressanta.  
   Bruner (2002) är professor i psykologi och en av hans huvudteser är att människan 
skapar kulturen, men kulturen formar också människans medvetande. Detta får till 
följd att kulturen bildar den ram inom vilken vi konstruerar vår syn på världen, vår syn 
på oss själva och våra förmågor. Detta betyder att vårt sätt att tänka och handla är 
resultatet av en viss kultur. Först när man blir medveten om den aktuella kulturen är 
det också möjligt att diskutera andra alternativ, och eventuellt förändra kulturen och 
sitt eget liv. Så även om en kultur kan sägas vara en gemensam referensram så är 
den inte statiskt utan möjlig att förändra.  
   Skolan är också en del av kulturen, samtidigt som den skapar kultur. Skolan kan 
inrikta sig på att reproducera den existerande kulturen eller förbereda eleverna på att 
hantera en föränderlig värld frågar Bruner? Han anser att istället för att eleverna 
endast ska underkasta sig kulturen så kan vi lära dem att verka inom kulturen, att 
inta en aktiv hållning.  
   Andersson m fl argumenterar också för denna ståndpunkt, och de gör det på 
följande övertygande vis: Eftersom det inte är givet vilka uppfattningar skolan ska 
förmedla till eleverna eller hur det ska gå till så finns det inte heller något 
utbildningsinnehåll eller förmedlingssätt som inte kan diskuteras eller ifrågasättas. All 
undervisning vilar på en människo- och samhällssyn där värderingar spelar en 
avgörande roll, fortsätter de. Därför bör skolan se som sin uppgift att lära eleverna att 
pröva sina värderingar och kritiskt granska all kunskap. (s15)  
   Detta kräver att vi kan ”se” den kultur vi har skapat, och det är inte helt enkelt 
eftersom den är en del av vår vardag och något som vi ofta tar för givet. För att 
granska kulturen kan man ta hjälp av teoretiska resonemang. Men man kan också 
undersöka hur saker och ting har kommit till i bestämda historiska och sociala 
situationer. När man dessutom sätter in de frågor man undersöker i ett större 
sammanhang och olika kontexter blir man medveten om dess plats i helheter och hur 
komplex och motsägelsefull verkligheten är. Till sist bör man, för en lyckad 
kulturanalys, vara medveten om vad och varför man gör det man gör.  (Andersson  
m fl, s 19) 

Människans medvetande  

Bruner menar att kulturens ramar ger vårt intellekt dess form och spännvidd, och 
våra mentala aktiviteter utvecklas med hjälp av kulturen. Vi stödjer oss lika mycket på 
kulturella redskap som på fysiska, skriver han (s 197). Mycket förenklat skulle man 
kunna säga att ska man gräva en grop så är det kulturellt situerade sättet att tänka 
kring detta lika viktigt som spaden. Varför grävs gropen, och hur och vart gräver vi?    
   Detta synsätt på människans intellekt kallas kulturalismen. Den utgår från att 
verkligheten har sitt ursprung och sin betydelse i den kultur där den är skapad 
(Bruner, 1996, s 19). En kulturalist menar att det är i kulturella sammanhang som 
människan skapar och omformar mening. Ta till exempel ordet dimmig, skriver 
Bruner. Vad dimmig betyder beror på om man tolkar det i meteorologisk mening eller 
som ett mentalt tillstånd(s 23). Detta beror i sin tur på de övriga orden i meningen, 
vem som uttalar ordet och med vilket tonfall och ansiktsuttryck, i vilken miljö ordet 
uttalas, i vilken historisk tid o s v. 
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Eftersom meningen för en kulturalist måste sökas i relation till kontexten är den 
svårare att tyda; kunskapen är tvetydig och människan måste ”jaga” fakta och 
undersöka den specifika situationen (Bruner, s 22). Att mening måste sökas i relation 
till sin kontext är själva kärnan i meningsbildning och kunskapande.  
   Ett annat sätt på människans medvetande kallar Bruner för datalogismen. Den 
intresserar sig för hur entydiga informationer om världen registreras, sorteras, lagras 
och återvinns i vårt medvetande. Informationen tas för given och är odiskutabel. 
Världen och kunskap om den kan inte förändras och är densamma oavsett vem 
mottagaren av den är. (Bruner, s 17) 
    Det är av stor betydelse vilken uppfattning som man utgår från; betraktar man 
medvetandet som en dator blir den pedagogiska konsekvensen övning och träning, 
medan ett medvetande som betraktas som förmåga att reflektera över och diskutera 
påstådda sanningar gynnar en dialog. I det ena fallet är människan en passiv 
mottagare av kunskap, i det andra en aktiv skapare.  
   Bruner menar att, trots olikheterna, så kompletterar datalogismen och kulturalismen 
varandra. Han menar att det finns ett utrymme för båda synsätten på vad kunskap är. 
När datalogisten försöker förklara och kulturalisten tolka samma fenomen är det två 
olika perspektiv och båda är lika ”sanna”. (Bruner 1996, s 24)  
 

Kunskapssyn och elevers lärande  

Att det finns olika perspektiv på människans medvetande, som leder till olikheter i 
synen på kunskap, och att båda är lika ”sanna” innebär inte att det är oväsentligt 
vilken uppfattning läraren har. De antaganden läraren har om eleverna och kunskap 
speglas i undervisningen. Först när man är medveten om sin egen ståndpunkt kan 
den bli föremål för reflektion, diskussion och eventuellt ”revision”.  
   Datalogismen respektive kulturalismen ligger till grund för nutidens sätt att tänka 
kring utbildning. Med dessa som utgångspunkt har Bruner gjort en översikt av vår 
tids dominerande modeller av elevers medvetande. Modellerna utgår från olika 
uppfattningar om vad kunskap är och hur den lärs. När jag nedan kort presenterar 
och diskuterar de olika modellerna är det min sammanfattning av Bruners 
resonemang på sidorna 73-86.  
 
Modell 1. Genom att imitera tillägnar sig barn procedurkunskap 
Den första modellen utgår från att barn lär sig genom att imitera. När läraren 
modellerar en handling så vet eleven sedan hur det ska göras. Eleven lär sig att 
utföra samma handling genom lärarens demonstration, och utför den också i 
praktiken. Elevens kompetens kan, med det här synsättet, endast uppnås genom 
praxis och är inte kopplat till teorier. Eleven lär sig hur något ska utföras, så kallad 
”procedurkunskap”.  
 
Modell 2. Genom didaktiska framställningar tillägnar sig barn påståendekunskap 
Den andra modellen utgår ifrån att barn lär sig genom att eleverna kommer ihåg och 
använder sig av de påståenden som läraren presenterat. Denna ”påståendekunskap” 
är teoretisk och given.  Hur man ska göra följer automatiskt bara man känner till 
fakta, teorier och liknande. Kunskap kan man få berättad för sig eller slå upp; det är 
bara att ”fylla på” elevens medvetande. Eleven ses som ett oskrivet blad där regler 
ska skrivas ner.  
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Modell 3. Genom intersubjektiva möten och via sitt tänkande når barn en djupare och 
mindre ensidig förståelse 
I den här modellen utgår man från att barnet redan har en föreställning om världen. 
Lärarens uppgift är då att utifrån barnets modell av världen hjälpa det att få en 
djupare och mindre ensidig förståelse. Denna nås genom att barnet bättre uttrycker 
sina åsikter för att kunna möta andras. Barnet lär sig genom dessa möten som sker i 
form av samtal, samarbete och förhandling. Kunskap är, enligt den tredje modellen, i 
allra högsta grad subjektiv och något man delar inom en gemenskap. Sanningar 
utgörs av bevis, argument och konstruktioner 
 
Modell 4. Genom undervisning om kunskap som kulturellt och historiskt situerad och 
förstår barn skillnaden mellan sådan kunskap och personlig kunskap. 
Enligt denna fjärde modell bör undervisningen syfta till att hjälpa barn förstå 
skillnaden mellan personlig kunskap och kulturens ”sanningar”. Trots att vi lever i en 
tid när ingen teori äger den slutgiltiga sanningen, så är inte alla teorier likvärdiga. Det 
är en distinktion mellan personliga uppfattningar och sådana kunskaper som har 
bestått provet när de har testats och granskats. Att också se kunskapens historia, 
sambandet mellan den kunskap som varit historiskt giltig och den vi lär oss i dag, gör 
oss mer insiktsfulla. 
 
Mellan Bruners modell 1 och 2 respektive 3 och 4 finns en avgörande skillnad som 
kan kopplas till resonemanget om datalogismen respektive kulturalismen. Modellerna 
3 och 4 erkänner elevens roll i skapandet av kunskap. Perspektivet är elevens. 
Elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter påverkar hur de tolkar det de ser, hör 
och känner.  
   Modellerna 1 och 2 tar däremot för givet att kunskap är möjlig att överföra från en 
lärare till en elev. I modellerna 1 och 2 står läraren i fokus. Det är hur han eller hon 
demonstrerar respektive presenterar kunskapen som är viktigt.  
   Bruner menar att alla fyra modellerna kan bidra till en givande helhet. Färdigheter, 
som den första modellen förespråkar, och den andra modellens faktakunskaper är 
inte oviktiga. Även om färdigheter och fakta, enligt Bruners mening, inte existerar 
utanför en kontext, så är de viktiga innanför kontexten. Han instämmer också i vikten 
av den tredje modellens medvetenhet om att kunskap är beroende av perspektivet 
och att detta perspektiv är något vi förhandlar om när vi söker kunskap. Dessutom, 
skriver han, blir vi mer insiktsfulla när vi, som i fjärde modellen, inser att det finns ett 
band mellan den kunskap som historiskt sett visat sig vara giltig och den vi lär oss i 
dag.  
   Bruner menar att man når en djupare förståelse när man använder olika sätt. Det 
gör också professorn vid State University of New York, Judith Langer (2005). Vi 
människor använder både subjektiva och objektiva erfarenheter hela tiden, skriver 
hon. Vi skapar distans och är sakliga och logiska. (s18ff)  Den subjektiva 
erfarenheten handlar däremot om den individuella förståelsen. Vi söker betydelser 
inom oss själva och ser på dem ur det perspektivet. Langer konstaterar att subjektiva 
erfarenheter är grundläggande för allt tänkande, och skriver att ”Berättelsen är den 
form genom vilken vi oftast upplever subjektiv verklighet” (s 20). Om berättelser 
formar människans världsbild, så kan skönlitteraturens berättelser vara ett sätt att 
undersöker världen och livet. 
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Berättelsen  

Nationalencyklopedin definierar berättelse som ”framställning i tidsföljd eller annan 
naturlig ordning av väsentliga omständigheter (hos ngn helhet) vanl. händelseförlopp 
e.d.” (www.ne.se). 
   Bruner anser att människor konstruerar sin världsbild med hjälp av sina egna och 
andras normativa och därmed subjektiva berättelser (s 118). Berättelser bygger på 
vissa värderingar och normer, och dessa är socialt och kulturellt situerade. Även om 
en historia till viss del måste vara unik för att över huvud taget vara värd att berätta 
så innehåller den också universella drag, menar Bruner (s 158).  
   Det finns mönster och det finns regler för hur berättandet ska gå till, det finns 
bakomliggande uppfattningar om vad som är intressant att berätta och de 
framberättade händelserna bedöms etc. Berättelsen bär kulturens sanningar, och det 
vi anser vara fakta på sina axlar. Men berättelsen kan även ställa nya frågor, 
ifrågasätta den rådande kulturen. Berättelsen lever tillsammans med oss människor i 
den kultur som vi har skapat, delar den gemensamma symboliken.  
  

Skönlitteraturen och skolan 

Att läsa skönlitteratur är att ta del av berättelser, och jag menar att skönlitteraturen 
har en given plats i skolan. Vår grundskola styrs av en läroplan som slår fast att 
eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet med en snabb 
förändringstakt. Skolan är, enligt läroplanen, en social och kulturell mötesplats som 
ska främja förståelse för andra människor och deras villkor och värderingar. (Svensk 
facklitteratur, s 71) 
   I kursplanen för svenska kan man läsa att skönlitteratur bär en del av kulturarvet 
och förmedlar kunskaper och värderingar. Kursplanen slår också fast att i anknytning 
till elevernas läserfarenhet ska olika upplevelser, åsikter och värderingar mötas. 
(Svensk facklitteratur, s 150)  
   Att låta eleverna diskutera, reflektera och argumentera med utgångspunkt från 
skönlitterära texter är att både gestalta och förmedla skolans värdegrund. En sådan 
undervisning kan förena, den för demokratin så väsentliga, åsiktspluralism med 
axiomen om alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor och män och solidaritet med svaga 
och utsatta. Numera ses nämligen läsning av skönlitteratur inte bara som ett 
tidsfördriv utan som en handling med moraliska innebörder, menar läraren och 
forskaren Anders Tyrberg, när han slår fast att skönlitterär läsning innebär att 
engageras i frågor som är praktiskt angelägna för våra liv (s 12). Eleverna kan vinna 
insikter om sin nutid, det förflutna och om det möjliga, skriver Bruner (s 109ff). Langer 
påpekar: ”Man menar alltid att litteraturundervisning är av godo, men att den kan 
bidra till både mänsklig och intellektuell utveckling ignoreras ofta” (s 9). Litteraturen 
kan spela en viktig roll i elevers mentala, kritiska och mänskliga utveckling, fortsätter 
hon. Med hjälp av litteratur kan vi lära elever att utforska sina egna och 
mänsklighetens möjligheter, menar Langer (s 13).  
   Litteratur kan hjälpa eleverna att finna sig själva, föreställa sig andra, värdesätta 
skillnader och söka efter rättvisa. Att hjälpa elever se saker ur olika perspektiv, bli 
medvetna om att det finns många möjligheter, många sanningar och inga färdiga 
svar är att stödja en livslång kunskapsprocess i ett demokratiskt samhälle. 
   I kursplanen för svenska används ett utvidgat textbegrepp, men min undersökning 
är begränsad till skönlitterär text. I den här uppsatsen avser begreppet text därför 
endast skönlitterär text, om inget annat anges. 
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Syfte  

Att undersöka om eleverna i en årskurs 8 utvecklas som skönlitterära läsare när de 
får använda det narratologiska verktyget berättarperspektiv.  
 

Frågeställningar 

Hur förhåller sig eleverna till texten utifrån min tolkning av McCormicks och Langers 
receptionsteorier?  
Förändras elevernas förhållande till texten efter att de har arbetat med textens 
berättarperspektiv?  
Vad innebär den eventuella förändringen?  
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Teoretiska överväganden 

 

Läskompetens 

Om det övergripande syftet med skönlitterär läsning i skolan är att ge eleverna 
redskap för att kunna påverka sitt liv och den kultur de lever i, så innebär förmågan 
att läsa mycket mer än avkodning. Jag vill använda begreppet läskompetens istället 
för läsförmåga. I en artikelsamling, skriven av lärarutbildarna och doktoranderna Nils-
Erik Nilsson och Sten-Olof Ullström (2000), beskrivs läskompetens som omfattande 
en funktionell avläsningsförmåga, delaktighet i en social och kulturell diskurs och en 
kritisk prövning. (s 31f). 
   Den funktionella avläsningsförmågan avser läsning som en teknisk färdighet. Det 
är en förmåga att kunna avkoda orden och att kunna läsa med flyt. Denna aspekt av 
läskompetens ägnas ingen uppmärksamhet i min uppsats, men det betyder inte att 
jag anser den vara oviktig. Tvärtom, utan en korrekt avkodningsförmåga är det inte 
möjligt att läsa över huvud taget. Men trots en ”korrekt” avkodning så är det inte 
säkert att man som läsare har någon uppfattning om vad texten betyder. 
   För att bilda sig en mening måste man som läsare förstå de sociala och kulturella 
regler och normer som texten ”bygger på”. Detta innebär att man är delaktig i en 
social och kulturell diskurs. Men att eleverna kan reflektera över det som texten tar 
för givet är också en del av läskompetensen, om vi vill utbilda människor som skapar 
istället för imiterar, som påverkar och inte bara påverkas. En kritisk läsning innebär 
att kunna relatera texten till sina egna erfarenheter och kunskaper. Samman-
fattningsvis så kräver meningsbildningen, förutom avkodning, att eleven ”ser” både 
vad kulturen anser vara sant och vad läsaren själv anser vara sant. 
   För att undersöka hur eleverna bildar mening och använder de två sistnämnda 
kompetenserna, har jag använt mig av receptionsteoretikerna McCormicks och 
Langers teorier om detta. De utgår båda från att det förhållningssätt läsaren intar i 
förhållande till texten också avgör vilken typ av mening som läsaren bildar sig. 
Beroende på vilket förhållningssätt som prioriteras får man olika svar på varför ”det är 
så bra att läsa”. 
 

Läsarens position 

McCormick har utformat en teoretisk modell, som jag har funnit användbar. Om sin  
indelning i läsarpositioner skriver McCormick (1994): 
 
These tree approaches are not diametrically opposed to each other: rather they exist 
in dialectical relationship. Each acknowledges the importance of the reader, the text 
and the larger social context in the reading situation, but each assigns quite different 
significations to the terms. (s 14) 
 
Modellerna utgår alla från att läsaren, texten och kontexten är nödvändiga 
ingredienser i en läsupplevelse. Men det som tydligast skiljer de olika 
förhållningssätten från varandra är alltså den relativa vikt de lägger vid texten, 
läsaren och den sociokulturella kontexten. Det kognitiviska förhållningssättet 
fokuserar på texten, det expressivistiska förhållningssättet prioriterar läsaren och det 
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sociokulturella förhållningssättet betonar att läsaren och textens författare ”bottnar” i 
olika sociala och kulturella sammanhang. 
  

En kognitivistisk position 

Denna modell av läsande han varit den mest inflytelserika sedan 1960-talet, menar 
McCormick, och avkodningen av texten har intagit en central plats. Läsförmåga, 
snarare än läskompetens fokuseras, eftersom ”reading is the translation of written 
elements into language” (s 16).  
   Förståelsen av texten har setts som ett resultat av läsarens mentala förmåga 
snarare än läsaren som en social varelse inom en viss kontext, fortsätter hon. Det 
kognitiva förhållningssättet utgår ifrån att det finns en universell sanning. Den 
kognitivistiska modellen motarbetar därför elevernas förmåga att läsa kritiskt och ur 
olika perspektiv (McCormick s 15ff) 
   Med en kognitiv läsarposition är texten i fokus.  Författarens mening uppfattas som 
sann, fristående från läsaren och möjlig att överföra till eleven. Målet med läsningen 
är att eleverna tolkar texten på ett korrekt sätt. (McCormick, s 23f)  
   ”Det är så bra att läsa” för att då överförs den korrekta världsbilden. 

En expressivistisk position   

Konsekvenser av ett expressivistiskt förhållningssätt är att kunskap och sanning i 
allra högsta grad är reviderbart och personligt förankrat. Med en expressiv 
läsarposition är läsaren och individen i fokus. McCormick menar att den därför 
uppmuntrar elevaktiva och elevcentrerade pedagogiska modeller. Enligt dessa 
teorier ses läsning som en aktivitet där läsare skapar sin subjektiva mening. 
(McCormick, s 30f)  
   Det finns det lika många tolkningar som läsare. Läsaren hänvisar till sig själv och 
sitt eget liv, snarare än texten.  
   Det är ”så bra att läsa” för då skapar läsaren sig själv och sin egen unika världsbild.  
    

En sociokulturell position   

Med en sociokulturell läsarposition står både läsaren och texten i fokus. Genom att 
undersöka båda och sätta dem i relation till varandra skapas förutsättningar för ökad 
läskompetens. Då finns en större potential för att läsaren både kan ”se” den kultur 
han eller hon är delaktig och för att han eller hon ska kunna granska den kritiskt. Men 
detta kräver att läsarens världsbild möter textens.  
   McCormick argumenterar för en sociokulturell läsarhållning med bland annat 
följande argument: Människan balanserar mellan determinism och autonomi. 
Läsaren är inte en tom behållare som kan fyllas med textens mening. Men läsaren är 
heller inte helt fri att skapa sin egen mening. Läsare, precis som författare och 
därmed texter, hör hemma i särskilda sociala och kulturella förhållanden. (s 60) 
   Det är ”bra att läsa” för då undersöker läsaren sin kulturella ram och sina livsvillkor.  
   

Syftet med skönlitterär läsning 

Genom skönlitteraturen kan eleven få ta del av olika perspektiv på människan och 
hennes liv. Istället för rätt och fel får de insikt om att olika svar beror på olika 
argument och förutsättningar. Att läsa skönlitteratur är att möta andra människors 
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perspektiv på världen och livet. Ett sådant möte kan leda till att elevens världsbild 
fördjupas och blir mindre ensidig. Skönlitteratur kan gestalta modeller för mänskligt 
liv som eleven kan imitera eller avvisa. Vissa teorier och de fakta om världen som är 
nödvändiga och användbara för att förstå hur världen och kulturen är konstruerad 
presenteras för eleven på ett lättillgängligt sätt.  
   Syftet med skönlitterär läsning kan vara ”...  att komma ett stycke förbi eller bortom 
den fiktivt gestaltade världen” (Tyrberg, s 15). Och att komma ett stycke förbi den 
egna subjektiva erfarenheten skulle jag vilja lägga till. Min uppfattning är därför att 
elever utvecklas som skönlitterära läsare när de använder ett sociokulturellt 
förhållningssätt. 

 

Läsarens faser 

Langer menar att genom att läsa skönlitteratur blir man del i ett sammanhang. Hon 
menar att litteraturen ger oss ”förutsättningar att utforska både oss själva och andra, 
att definiera och omdefiniera vilka vi är, vilka vi skulle kunna bli, och hur världen 
skulle kunna se ut” (s 17). 
   Hennes teori är att för att skapa mening ur en text bygger människor upp 
textvärldar. En föreställningsvärld är ” ... den värld av förståelse som en person 
besitter vid en given tidpunkt” (Langer, s 23). Föreställningsvärlden finns i läsarens 
sinne och skiljer sig åt mellan olika individer. Hur denna värld ser ut beror både på 
läsarens erfarenhet och det som står i texten. Varje gång en idé vidareutvecklas eller 
en ny idé dyker upp förändras föreställningsvärlden. (Langer, s 23f) 
   Enligt Langer så har människor vissa valmöjligheter när det gäller att tolka en text. 
Dessa val har hon strukturerat upp i olika faser, synvinklar ur vilka man kan få idéer. 
Olika faser ger oss möjligheter att tänka på samma företeelse på olika sätt. Faserna 
bidrar med olika perspektiv på föreställningsvärlden, på texten och på livet. Min 
uppfattning är därför att elever utvecklas som skönlitterära läsare när de använder 
olika faser på samma text.   
   Langer skriver om följande fyra faser på sidorna 31-36: 

1. Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld 

I denna fas samlar läsaren på sig ledtrådar för att kunna skapa en föreställning om 
vad texten ska handla om. Jakten på ledtrådar handlar mer om bredd än djup och 
han eller hon börjar utveckla föreställningsvärldar baserade på sin egen kunskap och 
erfarenhet och textens ytliga drag. Föreställningarna är bräckliga och de funna 
betydelserna är ytliga. Målet är att skapa inledande uppfattningar och antaganden 
om karaktärerna, handlingen, miljön, situationerna och hur de förhåller sig till 
varandra. Detta sökande används mest när läsaren börjar läsa, men är aktuellt när 
helst läsaren ”tappar tråden” och måste leta efter en ny startpunkt. 
 

2. Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld 

I den andra fasen fördjupar läsaren sin förståelse med hjälp av egen kunskap, texten 
och kontexten. Läsaren är försjunken i textvärlden, och bilden av det han eller hon 
tror att texten handlar om blir fylligare. Läsaren använder ny information för att gå 
bortom det han eller hon redan vet. Motiv, känslor, orsaker, relationer och innebörder 
ifrågasätts. Läsaren spekulerar i vad saker eventuellt betyder och är öppen för 
förändringar. 
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3. Att stiga ur en föreställningsvärld och tänka över det man vet 

Denna fas handlar om att utifrån uppfattningen om textvärlden öka sin egen kunskap 
och erfarenhet.  Läsaren funderar över vad idéerna om texten betyder för det egna 
livet. Här fungerar texten som en spegel där läsaren kan se både sitt nuvarande och 
sitt möjliga jag. Han eller hon kan ompröva och föreställa sig andra värderingar, 
övertygelser och känslor. Enligt Langer så används denna fas inte lika ofta som 
övriga faser, eftersom inte alla texter berör läsarens liv på ett sätt som han eller hon 
kan lära från och ibland krävs ytterligare litterära erfarenheter innan en text påverkar 
läsaren.  
 

4. Att stiga ur en föreställningsvärld och objektifiera upplevelsen 

I den fjärde fasen skapar läsaren en distans till föreställningsvärlden och objektifierar 
sin förståelse, sin läsupplevelse eller själva texten. I den här fasen kanske läsaren 
fokuserar på författarens hantverk, textens struktur och på litterära element och 
anspelningar. I denna fas blir läsaren en kritiker, medveten om spänningen mellan 
författarens värld och sin egen. Att göra intertextuella jämförelser, se konflikter och i 
vilken tradition texten hör hemma är exempel som hör till denna fas. 
 

Mötet mellan text och läsare  

Att bygga en föreställningsvärld är att skapa sammanhang och mening i texten. ”Det 
pågår en ständig interaktion mellan läsaren och texten, och de uppfattningar som 
uppstår representerar ett unikt möte mellan de båda”, skriver Langer (s 29). Läsare 
och text måste alltså mötas för att byggandet av en föreställningsvärld ska kunna 
börja. Det är detta möte som faserna beskriver ur olika perspektiv. Ur vilket 
perspektiv en text läses får konsekvenser för vilken sorts kunskap texten kan ge 
upphov till.  
 Ovanstående synsätt uppvisar likheter med ett sociokulturellt förhållningssätt, och 
tanken att läsning är en dialog mellan text och läsare. När textens värld möter 
läsarens värld uppstår en gemensam tolkningsgemenskap. Litteraturpedagogens roll 
är att öka textens och läsarens gemensamma utrymme (Tyrberg, s 19). 
   McCormick verkar vara inne på samma linje. Också hon förklarar hur både läsaren 
och texten bidrar till läsprocessen. Hon beskriver detta utifrån termen repertoar. Både 
texten och läsaren har en viss litterär och allmän repertoar. Textens litterära 
repertoar handlar till exempel om den litterära formen, handlingen, personteckningen 
och metriskt mönster. Läsarens litterära repertoar består av antaganden om litteratur, 
tidigare litterära erfarenheter, lässtrategier o s v. Textens och läsarens allmänna 
repertoar innefattar deras moraliska idéer, värderingar, religiösa tro och liknande.  
Repertoaren är både ett uttryck för det som läsaren och texten har gemensamt och 
för det som är unikt.  McCormick (s 69ff) Det krävs att textens och läsarens repertoar 
möts om för att läsaren ska kunna skapa mening och sammanhang i texten. 
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Metodiska överväganden 

 

Undervisningsförsök och textanalys  

Ett undervisningsförsök innebär att man genomför ett projekt och sedan utvärderar 
resultatet. Undervisningsförsök är närbesläktat med aktionsforskning, vilket innebär 
att forskaren vill förändra någonting och att forskaren också deltar i 
förändringsprocessen. Fördelen med en sådan forskning är att den är praktisk och 
inriktad på problemlösning.  Nackdelen är att det är svårt att generalisera resultaten. 
Det är också svårt att säkerställa vad i undervisningsförsöket som skapade 
resultatet. (Johansson & Svedner, 2006, s 74ff) Dessa möjligheter och begränsningar 
gäller i allra högsta grad också mitt undervisningsförsök.  
   Mitt undervisningsförsök innebar i praktiken att eleverna fick arbeta med 
berättarperspektivet i samband med en text som de hade fått lyssna på. Jag samlade 
in skriftliga elevkommentarer till denna text både före och efter undervisnings-
försöket, d v s jag gjorde en för- respektive eftermätning av deras kunskaper så som 
den framställdes i elevtexterna. Att gå via elevernas skriftliga kommentarer för att på 
så sätt mäta deras kunskaper är vanligt, men inte oproblematiskt. Elevens kunskap 
speglas inte direkt och på ett okomplicerat sätt i vad han eller hon skriver. Trots att 
jag anser att metoden med textanalys passar för att få svar på mina forskningsfrågor 
så innebär det att vad textanalyserna visar är inte detsamma som elevens mentala 
aktivitet, utan vad han eller hon väljer eller förmår att skriva. Men jag har inte 
kunskap om någon metod att mäta kunskap som är fri från liknande komplikationer. 
En fördel med skriftliga elevkommentarer jämfört med intervjuer är att med hänsyn till 
tidsaspekten kan jag använda ett större urval.        
   Utifrån dessa elevtexter har jag särskiljt olika uppfattningar utifrån min tolkning av 
McCormicks läsarpositioner och Langers faser. Varje elev skrev två texter och 
eftersom undersökningen omfattar 24 elever så analyserade jag 48 elevtexter med 
hjälp av olika kategorier. Genom närläsning försökte jag klarlägga innehållet så 
noggrant som möjligt, och se vad som fanns med i elevtexten, vad som hade 
uteslutits och vad som betonades. Detta innefattar en stor portion av subjektivitet, 
och därför förklarar jag på vilka grunder jag förde elevtexterna till en viss kategori, 
och ger flera exempel från varje kategori under rubriken Kategorisering av elevtexter.  
 

Urval och grupper 

Jag kontaktade en yrkesverksam lärare och bad att få genomföra undervisningen i 
en årskurs 8. Anledningen till att jag ville ha elever just ur en åttondeklass var tre. För 
det första sa handledaren för den här uppsatsen att det inte har gjorts så mycket 
undersökningar på högstadiet. För det andra planerar jag själv att arbeta på 
högstadiet. Och för det tredje så visar Nilsson i en tidigare undersökning att i 
jämförelse med åk 9 och lärarstudenter, så är det i årskurs 8 en mer jämn fördelning 
av läsarhållningar och de har dessutom flest sociokulturella läsarhållningar (Nilsson 
m fl, s 51). 
   Den aktuelle lärarens åttondeklass består av 27 elever, och läraren delade in dem i 
två grupper. Men eftersom en elev var sjuk och två lediga vid något tillfälle under 
tiden som mitt undervisningsförsök pågick så omfattas bara 24 elever av min 
undersökning. Det var de elever som var närvarande vid samtliga tillfällen. Detta 
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innebär att de två grupperna kom att utgöras av 12 elever i varje. Gruppindelningen 
utfördes av elevernas lärare för att jag skulle få en kontrollgrupp och en arbetsgrupp. 
Läraren delade in eleverna så att det ingick 5 flickor och 7 pojkar i varje grupp. 
Dessutom var gruppernas dåvarande betyg i svenska likvärdiga. Varje grupp består 
av 6 elever med betyget Godkänt, 5 elever med betyget Väl godkänt och 2 elever 
med betyget Mycket väl godkänt. Även om jag inte tänker hävda att elevernas betyg 
eller kön påverkar deras förutsättningar att utvecklas som skönlitterära läsare så 
anser jag att detta är en bättre gruppindelning än en slumpvis sådan. Om det finns 
en korrelation mellan elevens potential för att utvecklas som skönlitterär läsare och 
kön eller betyg så påverkar det inte den här undersökningens resultat. 
   Vilken grupp som blev arbets- respektive kontrollgrupp var inte föremål för några 
medvetna överväganden och det var inte bestämt inför mitt första möte med 
eleverna.  
 

Information till eleverna 

Jag hade träffat eleverna förut vid några tillfällen, och behövde därför inte presentera 
mig. Däremot så redogjorde jag för det faktum att jag skulle skriva en uppsats och 
göra en undersökning. Jag sade att jag inte kunde gå in i detalj på vad min 
undersökning gällde, eftersom jag inte ville leda in dem i något visst tankesätt. Jag 
ville att de skulle reagera på texten så förutsättningslöst som möjligt och det innebar 
att jag var sparsam med information. Däremot så lovade jag att besvara alla frågor 
de hade, både om texten och om min undersökning, när undervisningsförsöket var 
avslutat, vilket jag också gjorde. Jag lovade även att komma tillbaka till klassen och 
redovisa resultaten av min undersökning om de så önskade. Jag försäkrade också 
att ingen skulle, genom att läsa uppsatsen, kunna veta vilken elev som hade skrivit 
vad. Däremot, sade jag, så kommer jag att använda era texter för att exemplifiera 
mina påståenden. 
Sedan delade jag ut papper, och jag bad eleverna ta fram sina pennor och skriva sitt 
namn på dessa. Jag förklarade att de inte skulle skriva mer nu utan att det var en 
förberedelse för ett senare moment. Jag bad eleverna vara tysta och betonade att 
vad som nu följde var en individuell aktivitet där eleverna inte fick samarbeta eller 
samtala. Detta för att jag inte ville att eleverna skulle påverkas av eller påverka 
varandra.  
   När eleverna tystnade började jag läsa ett avsnitt ur Janne, min vän. Jag berättade 
ingenting om vad jag läste eller vad syftet med denna läsning var, eftersom jag inte 
ville påverka elevernas intryck av texten.  
 

Högläsningen 

Att jag läste högt beror på att jag i detta arbete är intresserad av läsning som en 
meningsskapande aktivitet, inte som en avkodande. Detta innebär att i strikt mening 
så har jag undersökt elevernas förmåga att bilda mening ur en text som de har 
lyssnat till inte deras förmåga att bilda mening ur en text som de har läst. Detta är 
självklart en aspekt av min undersökning som man måste ta hänsyn till, men jag 
anser att hur eleven bildar mening ur berättelser de lyssnar till inte skiljer sig från hur 
de bildar mening ur berättelser de läser. Fördelen med att läsa högt är att jag kan 
studera elevernas meningsbildning utan att den i lika hög grad påverkas av deras 
förmåga till avkodning. 
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Elevtexter 

För att få svar på hur elever förhöll sig till den upplästa texten så bad jag eleverna 
skriva ned sina intryck av texten.  
      Denna begäran framkallade en störtskur av frågor om hur jag menade. Jag 
förklarade återigen att eftersom jag inte ville leda in dem på ett visst sätt att tänka om 
skönlitterär text så kunde jag inte utveckla detta närmare. Men jag varierade 
frågeställningen lite och sade att intryck kan handla om vad man tänker om texten 
och hur man upplever den. Jag betonade att det inte fanns något rätt eller fel och att 
eleverna kunde skriva kort eller långt. Efter fem minuter så samlade jag in elevernas 
kommentarer.  
   Efter en analys av dessa elevtexter kunde jag se hur många och vilka elever som 
hade använt en viss position och en viss fas. För att undersöka om detta förändrades 
efter fick samtliga elever skriva ned sina intryck också efter det undervisningsförsök 
som innebar att endast halva klassen hade bearbetat texten. Återigen analyserades 
intrycken och jag kunde se hur många elevtexter som kunde föras till de olika 
kategorierna.  
   Genom att jämföra förändringarna i arbetsgruppen med de i kontrollgruppen kunde 
jag sedan göra välgrundade antaganden om huruvida dessa förändringar berodde på 
undervisningsförsöket eller inte. För att diskutera och analysera vad förändringen 
innebär så kopplar jag slutligen resultatet till de antaganden och teorier som jag 
tidigare redogjort för.  
   Samtliga elevtexter finns i författarens ägo. 
 
 

Kunskapssyn: undervisningsförsök 

Olga Dysthe är fil. dr. i språkvetenskap och hon skriver att ”… var och en måste 
konstruera eller bygga upp sina egna kunskapsstrukturer när han eller hon ska lära 
sig något - det går inte att överta eller kopiera andras kunskap” (1996, s 46).   Socialt 
samspel kan hjälpa eleverna att både kunna tillägna sig andra människors kunskap 
och att göra kunskapen till sin egen, menar Dysthe ( s 46f). När jag skriver om 
elevens möte och dialog som ett sätt att förhålla sig till text på är tanken densamma. . 
   Dessa tankar har också varit betydelsefulla för utformandet av mitt 
undervisningsförsök. Målet var en ökad förståelse av en skönlitterär text och av 
berättarperspektivet. För att eleverna skulle hitta sina egna beröringspunkter, men 
ändå få ta del av och förhoppningsvis kunna tillgodogöra sig bitar av andras kunskap 
så utformade jag ett undervisningsförsök där undervisningen i huvudsak utgjordes av 
möten. Mötet mellan den enskilde eleven och texten följdes av mötet mellan  
klasskamraterna. Eleverna fick alltså undersöka texten både individuellt och i grupp. 
Tanken var att eleven först skulle hitta sin unika förankring och sedan utveckla sin 
förståelse tillsammans med andra. Jag utformade också ett undervisningsförsök som 
var tänkt att uppmuntra elevernas kännedom om vad som var gemensamma 
respektive unika tolkningar av texten. Mitt undervisningsförsök knyter an till Bruners 
tredje och fjärde modell över elevers lärande. 

Berättarperspektivet som narratologiskt verktyg 

Alla historier har en berättare, fiktiva som ”verkliga”. Att man kan se saker från 
många olika håll är viktigt, både när det gäller synen på kunskap och val av 
arbetssätt.  
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  Berättarperspektivet är en viktig beståndsdel i vad McCormick kallar den litterära 
repertoaren. Berättarperspektivet är centralt för förståelsen av en skönlitterär text, 
eftersom vem det är som berättar får betydelse för läsarens tolkning.  
   Undervisningsförsöket bestod därför av att halva klassen, arbetsgruppen, fick 
bearbeta texten med hjälp av dess berättarperspektiv. Det är elevernas arbete som i 
uppsatsens undertitel benämns som ”med narratologiskt verktyg”. Jag varken 
föreläste om eller teoretiserade begreppet berättarperspektiv. Jag ville att eleverna 
själva konkret skulle använda berättarperspektivet för att på så sätt kunna skapa sin 
egen kunskap. Ett verktyg bygger man med, och i det här fallet var det en textvärld 
som skulle byggas. 
   Eleverna i arbetsgruppen fick varsin kopia av det textavsnitt jag hade läst, och jag 
förklarade jag kort att det var Krille som tänkte, kände och såg i den text de hade 
hört. Nu skulle de ändra så att Janne var den som upplevde samma händelseförlopp. 
På ett praktiskt och okomplicerat sätt fick eleverna uppleva att samma händelse 
kunde ses från olika håll. 
   Hur man konkret bytte berättarperspektiv verkade inte vålla eleverna något 
bekymmer utan min förklaring verkade räcka. Men jag fick frågor av en annan art. 
Flera elever frågade hur lång berättelsen skulle vara. För att ge eleverna någon 
hållpunkt bestämde jag att deras berättelse skulle börja med när Janne och Krille 
kommer hem till Krille och sluta när Janne cyklar hem. I övrigt var de fria att skriva 
om vad de ville och hur långt eller kort de ville. Många frågor handlade om Janne en 
tjej eller inte, vad Guldus var och viken relation Janne och Krille hade. Dessa frågor 
besvarade jag inte, eftersom mitt syfte var att eleverna skulle försöka hitta sin egen 
subjektiva mening. Genom att låta dem skriva en ny berättelse med Pohls som ram 
ville jag skapa förutsättningar för eleverna att använda sin egen fantasi, sin tidigare 
erfarenhet och sina kunskaper.  
   Innan den inledande 70 minuter långa lektionen var slut samlade jag in alla elevers 
berättelser och samtliga ansåg sig dessutom ”färdiga” efter att ha haft 40 minuters 
skrivtid till sitt förfogande. 
   Nästföljande lektion delade jag in arbetsgruppens elever i grupper om fyra. För att 
eleverna skulle kunna tillägna sig klasskamraternas kunskaper fick de läsa sina 
berättelser högt för varandra. Min förhoppning var att möten med andras tolkningar 
skulle leda till en både fylligare och djupare förståelse av texten.  
   När eleverna sedan gemensamt i grupperna fick skriva ned vad som hände med 
berättelsen när de bytte berättare så skulle detta hjälpa eleverna att särskilja sina 
egna personliga tolkningar från gruppens gemensamma. De diskuterade och skrev 
ned likheter och skillnader i deras berättelser. För att ytterligare förstärka  
gemensamma och unika tolkningar så skrev jag upp elevernas kommentarer på 
tavlan och förhoppningsvis kunde detta fungera som ytterligare ett stöd för elevernas 
förståelse av texten.   
 
 

Textvalet  

Det jag läste var ett utdrag av Peter Pohls bok Janne, min vän. Det aktuella 
textavsnittet bifogas som Bilaga 1. Texten fungerade som en ram för elevernas 
bearbetning. Eleverna var ”tvungna” att undersöka den närmare för att kunna skriva 
om den. Min avsikt var att deras förståelse av texten skulle öka när de värderade och 
prioriterade händelser.  



 

 

15 

   Anledningarna till att jag valde ett avsnitt ur just den boken är flera, men den allra 
största är att berättarperspektivet entydigt och tydligt är detsamma som 
huvudpersonens perspektiv. Att arbeta med berättarperspektivet i samband med 
Janne, min vän är ett funktionellt arbetssätt. Med det menar jag att utan insikten om 
att det är Krille som berättar och att det han säger är inte nödvändigtvis ”hela 
sanningen” så blir texten obegriplig. Valet av text, arbetet med berättarperspektiv och 
den ökade förståelse av texten går hand i hand. 
   Jag ansåg att texten hade en potential för att ett möte mellan den och eleverna 
skulle kunna äga rum. Berättare är en kille som är 13 år, och berättelsen handlar om 
hans relation till vänner, vuxenvärlden och livet. Författarens och elevernas repertoar 
borde delvis sammanfalla. Men berättelsen utspelar sig Stockholm på 1950-talet och 
språket i texten är rikligt kryddat med den tidens söderslang, något som jag inte 
trodde att eleverna kunde identifiera sig med. Jag ansåg att elevernas och 
författarens repertoarer hade både gemensamma och unika drag. Avsikten var att 
texten skulle kunna innebära både identifikation och mystifiering, och att arbetet med 
berättarperspektiv skulle öka den gemensamma repertoaren, det gemensamma 
tolkningsutrymmet. 
 

Elevmaterial som inte omfattas av undersökningen 

Berättelserna som eleverna skrev enskilt och de synpunkter eleverna skrev ned efter 
sina gruppdiskussioner finns också min ägo. Dessa skulle berika undersökningen, 
men omfattningen av den här uppsatsen tillåter inte detta. 
    

Kategorisering av elevtexter  

Jag kommer nedan att presentera efter vilka grunder jag har delat in elevernas 
kommentarer till texten i olika kategorier. Jag har bearbetat varje elevtext på två sätt: 
både utifrån min tolkning av McCormicks läsarpositioner, och utifrån min tolkning av 
Langers faser. Varje elevtext har alltså bedömts utifrån två olika kriterier. En 
elevkommentar har t ex bedömts ge uttryck både för ett kognitivt förhållningssätt och 
för att eleven rör sig i fas 2.  
   Att kategorisera elevkommentarer kan inte vara helt oproblematiskt, eftersom 
läsarhållningarna inte helt kan separeras från varandra. Jag tyckte ändå att jag 
kunde urskilja en dominerande hållning i alla elevtexterna, men att göra detta krävde 
en subjektiv bedömning. Därför kommer jag nedan att förklara och exemplifiera vilka 
elevtexter jag förde till respektive kategori.  
   Exemplen utgörs, utan undantag, av hela elevtexten. Jag har skrivit ut punkt, 
använt den korrekta stavningen och utelämnat blankrader, i övrigt har jag försökt 
återge elevtexterna så som de var skrivna. Namnen på eleverna är fingerade, men 
samma elev har naturligtvis samma fingerade namn vid varje tillfälle som hans eller 
hennes elevkommentar nämns. Dessutom är en tjejs fingerade namn ett flicknamn 
och en killes namn ett påhittat pojknamn. Under elevtexten skriver jag, förutom 
namnet, ut om kommentaren är skriven efter den första gången jag läste texten  
(text 1) eller efter den andra gången (text 2).  
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Kognitivistiska elevtexter 

Till det kognitivistiskta förhållningssättet förde jag sådana elevtexter som satte texten 
i fokus. Ett av målen med läsningen är att eleverna tolkar texten på ett korrekt sätt.  
Därför återfinns elevkommentarer av typen ”nu har jag fattat” till den här kategorin. 
Ett sådant påstående signalerar att eleven tycker sig ha hittat det rätta svaret, den 
korrekta tolkningen: 
 
Nu fattar jag fast jag vet fortfarande inte vad guldus-backen är för något men annars fattar jag. 
Per, text 2 
 
Elevernas texter i den här kategorin karakteriseras av faktainriktad information. 
Därför fördes i huvudsak refererande elevtexter till denna kategori; elevtexter där 
elever visar vad de har förstått och i viss mån också när de signalerar att de inte har 
förstått. Namn på karaktärerna, ålder och/eller plats spelar ofta en viktig roll i de här 
elevtexterna:  
 
Jag tyckte texten var väldigt tråkig och jobbig att lyssna på. 
Kommer inte ihåg något namn eller vad det handlade om heller. 
Vad hette systern? 
Vad hette syrrans bror? 
Jag tyckte att du läste på värmländska och det lät inte så bra tycker jag. 
Gert, text 1 
 
Elevtexter som handlar om hur boken var skriven t ex språket och dialogen, vilken 
”sorts” bok det är och om texten var svår eller lätt att förstå ingår i den här kategorin, 
om dessa kommentarer inte relaterades till frågor eller argument. Men om elevtexten 
visade att eleven använde dessa utsagor tillsammans med intertextuella erfarenheter 
eller andra livserfarenheter ansåg jag istället att det var frågan om en sociokulturell 
hållning, eftersom eleven då ”går i clinch” med texten. Följande text är ett exempel på 
att eleven inte använder sitt påstående om boken för att sätta det i förhållande till 
något annat: 
 
En barnbok. Jag fick inga tankar av texten bara att jag försökte ta reda på vilka personerna var. 
Erik, text 1 
 

 

Expressivistiska elevtexter 

Till det expressivistiska förhållningssättet hänför jag sådana elevtexter som sätter 
läsaren i fokus. Textens mening är unik för varje läsare, och det finns lika många 
tolkningar som läsare. Läsaren hänvisar därför till sig själv och sitt eget liv, snarare 
än texten:  
 
Jag tycker att Krilles familj är konstig. 
Väldigt tråkig text. 
Jobbigt att skriva om något som man inte tycker om. 
Gert, text 2 
 
Elevkommentarerna behandlar hur läsaren känner sig, vilken ”känsla” han eller hon 
får av texten, vad och hur han eller hon känner igen från texten, en liknande episod, 
tanke eller känsla från sitt eget liv:  
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Barnslig text.  
Många av händelserna var igenkännande från min egen del. T ex att morsan spelade en annan roll 
när Janne (kompisen) var hemma hos dem. 
Så kan det hända både hemma hos mig, ifall en ”ny” kompis följer med hem. Men jag kan också 
känna igen det från kompisars hem. Att deras morsor spelar snäll bara för att jag är där.)  
Verkar vara en text om två pojkar som levde för länge sedan. Alltså inte i nutiden utan kanske för 40-
50 år sedan  
I början förstod jag inte riktigt. Liksom vem Janne var. Det lär som om det var en tjej, typ. 
Maria, text 1 
 
 

Sociokulturella elevtexter 

Till det sociokulturella förhållningssättet hänför jag elevtexter där både läsaren och 
texten fokuseras samtidigt. Eleven går i clinch med texten. Elevernas kommentarer i 
den här kategorin består ofta av frågor och funderingar som rör det som är väsentligt 
för textens mening. Oftast handlar det om Janne är tjej eller kille eller varför Janne 
tyckte att Krille var lycklig. Men systerns beteende och Krilles föräldrars ”välvilja” 
diskuteras också:  
 
Samma text som den förra. Svårt att hitta sammanhanget i texten. Som förra gången har jag svårt att 
lyssna och förstå till någon som läser högt. 
Är Janne tjej eller kille? 
Först lät det som Janne var huvudpersonens tjej, sedan inte. 
Lättläst text tror jag, men jag tycker det är svårt att förstå när jag inte läst tidigare sidor i boken. 
Sven, text 2 
 
Kategorin innehåller också de elevtexter som försöker hitta mening i texten med hjälp 
av sina egna erfarenheter och kunskaper, t ex Laila som försöker förstå varför Janne 
tycker att Krille är lycklig:  
 
Mitt intryck om Krilles familj är att den alltid är glad och pratar om allt. Och att Jannes familj är 
tvärtemot och bråkar. Jag tror att det är därför som Janne säger att Krille är lyllig. 
Janne är ej van att ha syskon, som Krille….. 
Janne är nog ganska ensam i skolan, inte mobbad, men ensam medan Krille är nog ganska 
poppis….. Jag vet ej varför men jag har en känsla om det.  
Laila, text 2 
   
Slutsatser dragna med hjälp av intertexter hör också hit: 
 
Det var ett bra språk. Varierat, fantasifullt och det fann en bra hastighet och en lagom nivå utav 
beskrivningen i texten. Så även handling och dialog. 
Jag tänker mig handlingen i ett Sverige, kring 1950-, 60-, 70-tal ungefär, även om den är ganska 
svårplacerad finns det något i språket och det de gör som jag känner igen från böcker, filmer, serier 
från samma tidsepok. Jag tycker boken verkar bra, utav det lilla jag hann höra. Jag trodde att Janne 
var en tjej först, men sen var det tydligen inte så. Det var lite förvirrande. 
Lennart, text 1 
  

Elevtexter utan intryck 

Alla elevtexter kunde inte placeras under någon av ovanstående kategorier. Utifrån 
dessa elevkommentarer konstruerade jag två kategorier. Den första kallar jag Inga 
intryck. I de här elevtexterna säger eleven uttryckligen att han eller hon inte har 
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några som helst intryck av texten. I både bokstavlig och bildlig mening talar vi här om 
”blanka blad”:  
 
Markus, text 1 
 
Jag har inga intryck. 
Elsa, text 2 
 
Kommentarer om hur eleven kände sig, och vad han eller hon tänkte under 
högläsningen har jag också fört till den här kategorin. Den text eleven har lyssnat till 
kommenteras inte alls: 
 
Faan jag drömmer mig bort när någon läser, kommer inte ihåg någonting. Och det jag tänkte på när 
jag drömde. Det var att jag skulle ge specialrapporten till [namnet på läraren, borttaget av uppsatsens 
författare], så jag har med mig mitt USB-minne där arbetet finns. Lite krångligt eftersom han inte var 
här idag. 
Niklas, text 2 
 

Elevtexter främst innehållande värdeomdömen 

Slutligen har jag en kategori som jag har döpt till Värdeomdömen. Elevtexter som 
främst kommunicerar att texten var ”tråkig”, ”verkade bra” eller andra liknande 
omdömen hör till den här kategorin:  
 
Jag tycker att det var för mycket svordomar i texten. 
Anders, text 1 
 
Den verkar rolig ibland. 
Ex. när syrran har handen i Jannes hår. 
Tore, text 2 
 

Elevtexter och fas 1  

Till fas 1 förde jag elevkommentarer där eleven började bygga sin föreställningsvärld 
utifrån inledande uppfattningar och antaganden om karaktärerna, handlingen, miljön, 
situationerna och hur de förhåller sig till varandra: 
 
Avundsjuka 
Jan, text 1 
 
Janne verkar vara lite annorlunda. 
Kommer inte på något speciellt intryck jag fick av texten precis. 
Själva boken verkar vara lite annorlunda, men vi har bara hört ett litet stycke. 
Men mitt intryck blir nog: annorlunda. Vet inte precis varför, men det är det jag känner precis nu. 
Amanda, text 2 
 
Det finns två elevtexter skrivna efter den andra läsningen som karakteriseras av  
konstaterandet att de ”fattar nu” respektive ”fattar bättre”.   Dessa har jag tolkat som 
att eleverna har fått en tydligare bild, en fylligare föreställningsvärld, av det de tror att 
texten handlar om. Att avgöra om deras förståelse utgörs av ytliga antaganden  
(fas 1) eller bottnar i en fördjupad förståelse (fas 2) är omöjligt att avgöra, men jag 
har fört dessa texter hit till fas 1 och inte till fas 2. Anledningen till detta är att ingen 
av dessa elevers texter uttryckte någon fas alls efter den första läsningen (mer om 
”fas 0” längre ned). 
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Nu fattar jag fast jag vet fortfarande inte vad guldus-backen är för något men annars fattar jag. 
Per, text 2 
 
Jag fattade texten bättre när jag hörde den igen! 
Men jag tycker fortfarande samma saker om texten som förra gången. 
Katrin, text 2 
 

Elevtexter och fas 2 

Till fas 2 har jag fört elevkommentarer som är fördjupade i textvärlden. Frågor om 
innebörder och spekulationer om vad saker skulle kunna betyda eller bero på är 
vanliga: 
 
Varför var hans syrra så konstig?  
Det verkar som en konstig bok.  
Vad ville hans syrra när hon kände i hans hår? 
Tore, text 2 
 
Det var en väldigt luddig text tycker jag. Först så trodde jag att Janne var en tjej men sen läste du ”Jag 
följde med honom ut” när Janne skulle gå. Jag fick liksom inget begrepp om vad som hände och var 
det hände. Och det var många personer som man inte riktigt kunde koppla in t ex mamman. Du läste 
typ sen kom min fru, fru någonting och då trodde jag att han som liksom berättar i boken var typ en 
pappa som hade barn men sedan blev hon mamma så det var en krånglig text. Men samtidigt var det 
en väldigt realistisk bok när det gäller språket. Ett språk som pratas av många ungdomar idag. En 
typisk ungdomsbok. Men jag skulle inte läsa boken för den verkar vara en sån som jag inte gillar. 
Patrik, text 1 
 
Elevkommentarer där läsaren använder ny information för att gå bortom det han eller 
hon redan vet ingår också i den här kategorin: 
 
Efter att ha hört texten ett par gånger till så var det mycket lättare att förstå samanhanget. 
T.ex. nu vet jag vad ”guldusbacken” är. För i början av berättelsen stod det att Janne slängde ner 
backen. Och att pappa stod och kollade på guldusflaskorna. 
   Det som var oförståeligt var när det stod att de ställde in guldusbacken i skafferiet, då kopplade man 
inte det till det jag beskrev innan. 
Men jag tror att det är så, att hör man en texten gång så fattar man den inte (om det är en svår text vill 
säga) lika lätt än om man läser om den ett par gånger till. 
Jag har för mig att jag skrev förra gången (gång 1) att den här texten verkade barnslig. Men jag har 
ändrat uppfattning nu. 
Den här texten skulle kunna vara med i vilken ungdomsbok som helst. 
   En sak jag undrar över är hur Janne har det hemma hos sig? I och med att han sade till Krille –Fan 
va lyllig du är. Jag menar, äta mat på kvällen tar vissa som en självklarhet. Men det verkade som 
Janne tyckte det var något alldeles extra med det. Eller var det kanske för att han hade syskon, djur 
och en trevlig familj? 
Maria, text 2 
 

Elevtexter och fas 3 

Till fas 3 hör elevkommentaren som handlar om textens betydelse i det egna livet. 
Eleven speglar sig i texten för att se sitt nuvarande jag, och det är en växelverkan 
mellan texten och läsaren. Den enda kommentarer i den här kategorin lyder: 
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Barnslig text.  
Många av händelserna var igenkännande från min egen del. T ex att morsan spelade en annan roll 
när Janne (kompisen) var hemma hos dem. 
Så kan det hända både hemma hos mig, ifall en ”ny” kompis följer med hem. Men jag kan också 
känna igen det från kompisars hem. Att deras morsor spelar snäll bara för att jag är där.)  
Verkar vara en text om två pojkar som levde för länge sedan. Alltså inte i nutiden utan kanske för 40-
50 år sedan. 
I början förstod jag inte riktigt. Liksom vem Janne var. Det lär som om det var en tjej, typ. 
Maria, text 1 
 
 

Elevtexter och fas 4 

Till fas 4 hör texter där eleven distanserar sig från föreställningsvärlden och istället 
objektifierar texten, läsupplevelsen eller sin egen förståelse: 
 
Det jag tänker på är när någon tar hem en vän från klassen eller från någon annan. Då blir föräldrarna 
så nyfikna vill fråga och de vill veta allt och hur de blev vänner. Syskonen blir någon som vill och inte 
lyssnar. 
Ingrid, text 1 
 
Jag tänker egentligen inte så olika än första gången du läste texten, eftersom de bilder jag byggde 
upp, illusionen uppbyggd av mina egna erfarenheter med hjälp av de förhållande vis enkla 
beskrivningar visar samma. Men vissa saker har jag ändrat i min hjärna sen första gången. T ex. att 
Jannes hår var rött. Förut trodde jag det var svart, kortklippt. Nu kände jag en större trygghet, men 
samtidigt försvann spänningen, att få reda på fortsättningen, nu när jag hört texten 2 gånger och läst 
den en gång. Nu vet jag allt som händer och kommer ske. Nu kan jag se på texten på ett mer vaket 
vis. Förut, när historien upptog hela min tanke, kunde jag inte fokusera på språket och hur texten är 
gjord. Men nu, när texten är mer van, eller jag är mer van kan jag det. 
Lennart, text 2 
 

Elevtexter och ingen fas/fas 0 

Efter en analys av samtliga elevkommentarer kunde jag se att många elevtexter inte 
kunde kategoriseras utifrån någon av Langers kategorier. Att börja bygga och att 
bygga en föreställningsvärld kräver nämligen en interaktion mellan läsare och text. 
Jag tolkade flera elevkommentarer som att någon ”mötesplats” inte hade skapats. 
Det var elevtexter där inget gemensamt tolkningsutrymme mellan text och läsare 
fanns. Ingen fas eller fas 0 är en kategori som jag har konstruerat utifrån den här 
typen av elevtexter. Några elever signalerade väldigt tydligt att de inte hade lyckats 
börja bygga någon föreställningsvärld: 
 
Vad var detta för något. Jag fattade ingenting. Vem var Janne och varför gjorde syrran så? Säger bara 
why why why. 
Det lär som om du satte dit lite egna ord, helt?... helt…?... jag vet inte. ? 
Per, text 1 
 
Andra elever i den här kategorin skrev att de inte kom ihåg något alls av texten, fällde 
enbart ett omdöme om texten, eller skrev att de inte hade några intryck: 
 

Jag tyckte texten var väldigt tråkig och jobbig att lyssna på. 
Kommer inte ihåg något namn eller vad det handlade om heller. 
Vad hette systern? 
Vad hette syrrans bror? 
Jag tyckte att du läste på värmländska och det lät inte så bra tycker jag. 
Gert, text 1 
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Jag har inga intryck. 
Elsa,text 2 
 
Också elevkommentarer där eleven i huvudsak skriver att det lästa avsnittet är ur en 
barnbok eller en ungdomsbok eller liknande fördes också till den här kategorin. 
Visserligen är det en ledtråd till att börja bygga en föreställningsvärld, men eleverna i 
den här kategorin funderar inte över vad denna ledtråd betyder för t ex handlingen 
eller karaktärerna på samma sätt som det exempel Langer ger från fas 1 på s 32 i sin 
bok.  
 
En barnbok. Jag fick inga tankar av texten bara att jag försökte ta reda på vilka personerna var. 
Erik, text 1 

 

Utveckling  

Enligt nationalencyklopedins ordbok så innebär utveckling ”process varvid ngt 
förändras och ofta blir mer komplicerat el. värdefullt e.d.” (www.ne.se). En utveckling 
innebär en förändring. Att elevernas förhållningssätt till text har förändrats från den 
första elevkommentaren till den andra räcker inte för att säga att eleven har 
utvecklats som skönlitterär läsare. Elevtexten bör visa på en perspektivförskjutning till 
den skönlitterära texten. 
 Att inta en sociokulturell position är att förena textens kunskap med sin egen, och på 
så sätt kan ny kunskap skapas. Att använda en ny fas innebär att eleven använder 
ett nytt perspektiv, och att han eller hon kan fördjupa sin förståelse och få en mindre 
ensidig förståelse. Att förändras från att inte använda någon fas alls till att befinna sig 
i någon av de fyra faserna och bygga en föreställningsvärld är att etablera en 
mötesplats för läsare och text där ett samtal kan påbörjas.  



 

 

22 

Resultat och analys 

 

Tabellarisk översikt  

 
                                                    Elevtext 1            Elevtext 2 
Namn Grupp Betyg Position Fas Position Fas 

Maria A MVG E 3 SK 2 
Sara A VG E 0 K 2 
Görel A G SK 2 SK 2 
Jan A G K 1 SK 2 
Per A G K 0 K 1 
Lennart A MVG SK 4 K 4 
Laila A VG SK 2 SK 2 
Anders A VG V 0 K 2 
Gert A G K 0 E 1 
Markus A G I 0 V 0 
Katrin A G V 0 K 1 
Erik A VG K 0 K 0 
Jim J G SK 2 K 2 
Karl J G SK 2 SK 2 
Madelene J VG K 1 K 0 
Elsa J G K 1 I 0 
Patrik J MVG K 2 K 2 
Tore J G SK 2 V 0 
Jannika J VG SK 2 K 2 
Sven J MVG E 0 SK 2 
Niklas J VG I 0 I 0 
Ingrid J G E 4 K 2 
Dennis J G I 0 V 0 
Amanda J VG K 2 E 1 
 

 
 

Förkortningar: 
 Grupp  Position  Fas 
 
 A= arbetsgrupp E= expressiv 0= ingen fas
 J= jämförelsegrupp K= kognitiv  1= fas 1 
   SK= sociokulturell 2= fas 2 
   V= värdeomdöme 3= fas 3 
   I= inga intryck 4= fas 4 
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Utveckling i arbets- respektive kontrollgruppen 

Med min definition av utveckling så utvecklades 9 elever av 12 i arbetsgruppen. 
Detta innebär att av de elever som omfattades av mitt undervisningsförsök så 
utvecklades 75 % som skönlitterära läsare. Motsvarande siffra för jämförelsegruppen 
var 25 %. Av de elever som enbart lyssnade till och skriftligt kommenterade texten 
två gånger utvecklades 3 elever av 12 på något av de sätt som jag angivit.  
   En av begränsningarna med ett undervisningsförsök är just att det är svårt att se 
vad i processen som leder till olika resultat. Min undersökning omfattar heller inte allt 
elevernas skrivna material. Jag anser ändå att mina antaganden är välgrundade, och 
att det är fruktbart att diskutera resultatet utifrån olika infallsvinklar. I det följande 
analyseras därför förändringarna mer i detalj.  
 

Utveckling och genus 

I arbetsgruppen utvecklades 100 % (5 av 5) av tjejerna som skönlitterära läsare, men 
endast 57 % (4 av 7) av killarna. Men i jämförelsegruppen utvecklas något fler killar 
än tjejer, 29% mot 20%. Finns det något i mitt undervisningsförsök som gynnar 
flickors eller missgynnar pojkars utveckling? En tanke är att det kan finnas en skillnad 
mellan könen beträffande hur de har bearbetat texten när de skulle skriva en ny 
berättelse i undervisningsförsöket.  
   Thomas Saar (2007), skolforskare och lektor i pedagogik vid Karlstads universitet, 
skriver om en lektion i svenska som han har observerat. Eleverna i en fjärdeklass ska 
skriva berättelser om bilder på människor. Generellt, skriver Saar, är flickornas 
berättelser mer utvecklade. (s 15) Trots att en sådan iakttagelse inte kan 
generaliseras så väcker det en intressant tanke. Om flickorna i mitt undervisnings-
försök utvecklade sina berättelser mer än vad pojkarna gjorde, så skulle det kunna 
leda till att de också i högre utsträckning ökar sin förståelse av texten.  
   Gruppdiskussioner skulle också kunna gynna flickor. Enligt Lalander och 
Johansson (2002), som forskar om ungdomsgrupper, så finns det synliga skillnader i 
tjejers respektive killars grupptillhörigheter. Dessa har börjat luckras upp, men 
mycket förenklat och generaliserat så ägnar sig killarna ägnar sig åt att erövra 
offentligheten, medan tjejerna odlar intima samtal. (s 132ff)  Att sitta i en liten grupp 
och utbyta tankar skulle i så fall vara något som flickorna i gruppen var mycket mer 
vana vid. Detta skulle kunna leda till att de bättre både kunde hävda sina egna 
synpunkter och ta till sig övriga gruppmedlemmars. 
 

Elevernas position 

 

Kognitivistiska elevtexter 

I båda grupperna har antalet kognitivistiska läsare ökat, men arbetsgruppens har 
ökat med en elev mer. Eftersom antalet kognitivistiska elevtexter ökar också i 
jämförelsegruppen kan ökningen bero på andra faktorer än mitt undervisningsförsök. 
Att hitta svaret främst i texten har varit skolans dominerande hållning under 
decennier, och kanske är eleverna skolade i denna tradition. Eleverna är inte vana 
att själva skapa mening ur text.   
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Expressivistiska elevtexter 

De expressivistiska läsningarna har minskat i båda grupperna. Elevernas personliga 
och unika tyckande minskade. Eftersom minskningen är lika i båda grupperna kan 
den bero på att eleverna fick lyssna till och reagera på texten igen. Att texten 
upprepas kan ha fått den effekten att eleven lade större vikt vid texten. Detta 
påstående stöds av det faktum att en elev i varje grupp har övergett ett 
expressivistiskt förhållningssätt till förmån för ett kognitivistiskt. En elev i varje grupp 
har också gått från ett expressivistiskt förhållningssätt till ett sociokulturellt. De är 
fortfarande förankrade i sina egna erfarenheter och kunskaper men undersöker 
också texten.  
   Att betona sina egna erfarenheter och kunskaper ger, precis som att fokusera på 
textens avsikt, en grund för ett sociokulturellt förhållningssätt. En elev i 
arbetsgruppen har också kompletterat sin inledande kognitivistiska position och 
elevens andra elevtext visar på ett sociokulturellt förhållningssätt till texten.   
 

Sociokulturella elevtexter 

De sociokulturella läsarna ökar i arbetsgruppen och minskar i jämförelsegruppen. I 
arbetsgruppen så ”behöll” dessutom 2 av 3 elever sitt sociokulturella synsätt, medan i 
jämförelsegruppen övergav 3 av 4 elever sin inledande sociokulturella ståndpunkt till 
texten. Mitt undervisningsförsök verkar gynna ett fortsatt sociokulturellt 
förhållningssätt, och det skapar också ”nya” sociokulturella läsare.  
   Mitt undervisningsförsök medförde att fler elever förde en dialog med texten. Att 
skriva om berättelsen utifrån ett nytt berättarperspektiv innebär att ta ställning till 
texten. Eleven ”tvingas” konfrontera texten när han eller hon prioritera och värderar 
händelser. Den berättelse som eleven skrev var resultatet av den ursprungliga texten 
och eleven. Texten bildar ramen som eleven fyller med innehåll. Varken texten eller 
eleven fokuserades utan berikade istället varandra.   
 

Värdeomdömen och Inga intryck 

Även i de elevtexter som inte kan kategoriseras med utgångspunkt i McCormicks 
positioner skedde förändringar. I arbetsgruppen minskade antalet värdeomdömen 
efter mitt undervisningsförsök, medan de ökade i jämförelsegruppen. En möjlig 
förklaring kan vara att undervisningsförsöket medförde att texten upplevdes som 
meningsfull att arbeta med och att den betraktades som bärare av en viss mening. 
Att undervisningsförsöket medförde att eleverna engagerade sig i att se textens 
mening stöds av att eleverna utvecklade ett kognitivistiskt förhållningssätt. De flyttade 
fokus från löst personligt tyckande till textens innehåll, och hade skapat ett perspektiv 
på texten. 
   Kanske medförde också undervisningsförsöket att eleven såg en poäng i att 
förhålla sig till texten. Att förstå texten fick ett praktiskt syfte, eftersom att skriva en ny 
berättelse och att diskutera denna och klaskamraternas krävde en viss förståelse. 
När eleverna bearbetade texten kunde de också utveckla sin förståelse för vad 
texten handlade om.  
  I arbetsgruppen minskade antalet inga intryck, men i jämförelsegruppen var antalet 
konstant. Ingen av arbetsgruppens elevtexter uttryckte denna hållning vid det andra 
mättillfället. Mitt undervisningsförsök innebar att eleverna bearbetade texten, och det 
är inte möjligt att göra utan att sortera och prioritera sina intryck av texten. När intryck 
blev nödvändigt för att kunna genomföra uppgiften skapades också något sorts 
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intryck. Även om eleven endast, som i det här fallet, värderade texten så finns något 
för läraren och klasskamrater att diskutera och resonera kring. Att kommunicera med 
en elev som inte har några intryck är svårare.   
     
 

Elevernas faser 

Fler elever i arbetsgruppen använde en ny fas, ett nytt perspektiv, vid andra 
mättillfället än vad som var fallet i jämförelsegruppen. Eleverna i arbetsgruppen bytte 
ju också konkret perspektiv när de skrev en ny berättelse med Janne som berättare. 
Denna individuella bearbetning kan ha gett nya idéer. Det kan också bero på att 
eleverna fick ta del av varandras berättelser och synsätt, eller en kombination av 
båda dessa moment.     
   De vanligaste faserna i båda grupperna och vid båda mättillfällena utgjordes av fas 
1 och 2. Få elevtexter kategoriserades som fas 3 eller 4 och visade en distans från 
föreställningsvärlden eller funderingar kring hur texten påverkar det egna livet. 
Samtidigt var de kognitivistiska förhållningssätten till text vanligast. Anledningen till 
att faserna 1 och 2 är mer utbredda än övriga kan bero på att det kognitivistiska 
synsättet prioriterar föreställningsvärlden, inte individen som bygger den. Fas 3 och 4 
kräver i högre utsträckning att eleverna tar plats i meningsbildandet. Att fundera över 
skillnader och likheter mellan sin egen värld och textens värld eller att se texten i ett 
större sammanhang kräver att eleven är medveten om sin egen världsbild och i vilka 
sammanhang han eller hon ingår. Dessutom krävs att eleven sätter tilltro till sina 
egna förmågor och kunskaper. 3 av de elevtexter som använder fas 3 och 4 skrevs 
också av elever med betyget MVG. Kanske bidrar elevernas höga betyg till att de 
sätter en högre tilltro till sina egna erfarenheter och kunskaper, och därför också 
använder dem när de läser. 
 
 

Mötet mellan text och läsare 

Vid det första mättillfället kunde många elevtexter inte kategoriseras efter Langers 
faser. Elevernas kommentarer visade att de inte hade kunnat börja bygga en 
föreställningsvärld, eller göra några antaganden om en sådan fiktiv värld över huvud 
taget. Efter undervisningsförsöket hade 10 av 12 elever i arbetsgruppen lyckats 
etablera ett möte och förhöll sig till texten utifrån någon av Langers faser. Det var en 
ökning med 42 %. För ytterligare 5 elever i arbetsgruppen hade en gemensam 
tolkningsgemenskap mellan text och läsare skapats.  
   Undervisningsförsökets bearbetning av texten tillät eleven att använda sin 
subjektiva erfarenhet samtidigt som texten erkändes som bärare av mening. Att 
skriva om en berättelse ur ett nytt perspektiv gav eleven en frihet. Men denna frihet 
begränsades, eftersom den ursprungliga texten utgjorde ramen. Men inom ramen var 
allt möjligt.  
   Bearbetningen av texten har varit väsentlig för byggandet av en föreställningsvärld. 
Att antalet elever som inte bygger någon föreställningsvärld ökar i jämförelsegruppen 
medför att bearbetningen inte bara verkar vara grundläggande för byggandet av 
föreställningsvärlden, utan också för elevens förmåga och lust att fortsätta bygget. 3 
elever i jämförelsegruppen hade, enligt den andra elevkommentaren, övergett sin 
påbörjade föreställningsvärld.  
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Mötet och elevernas betyg 

Av de elever i arbetsgruppen som, enligt den första elevkommentaren, inte har börjat 
bygga någon föreställningsvärld är över hälften elever med betyget Godkänt. 3 av 
dessa 4 elever har vid det andra mättillfället börjat bygga en föreställningsvärld, 
etablerat en mötesplats där författaren och läsaren kan samtala. I jämförelsegruppen 
fanns det inledningsvis endast en elev med betyget Godkänt som inte hade påbörjat 
byggandet av en föreställningsvärld enligt den första elevkommentaren. Denna elev 
hade heller inte gjort det vid det andra mättillfällett.  
  Elevernas bearbetning av texten och gruppdiskussionerna var aktiviteter där alla 
elever kunde delta på sina villkor. Jag gav få instruktioner och när eleverna arbetade 
individuellt och i grupp så fick de förlita sig på sin egen förståelse av texten. När de 
diskuterade och tog del av klasskamraternas berättelser kunde se pröva och 
ompröva sina antaganden. De fick tillgång till hela gruppens kunskap om texten. När 
de fick tillfälle att skriva och samtala kring sin förståelse av texten kan detta också ha 
medfört att elevernas tillit till sin egen kompetens växte. En kompetens som de flesta 
sedan använde för att börja bygga en föreställningsvärld.  
 
 

Korrespondens positioner och faser 

Nästan alla elevtexter i båda elevgrupperna som kategoriserats som uttryck för en 
sociokulturell hållning visar att eleverna är fördjupade i sin föreställningsvärld, fas 2. 
En elev distanserar sig också från föreställningsvärlden för att göra intertextuella 
jämförelse, fas 4. Alla sociokulturella läsare har byggt en föreställningsvärld. Det är 
en förutsättning för att en kommunikation mellan läsare och text ska kunna äg rum. 
Därför finns heller inga elevtexter som har kategoriserats som både sociokulturella 
och tillhörande fas 1 eller ingen fas. Det krävs att en mötesplats har etablerats och 
att föreställningsvärlden är fylligare än lösa antaganden om hur den kommer att se 
ut. 
   När eleverna har arbetat med att skriva en ny berättelse har de samtidigt bildat sig 
en uppfattning om vad texten handlar om. Eftersom de fick ta del av klass-
kamraternas uppfattningar har de kunnat se likheter och skillnader. Att samtliga 
elever som intar en sociokulturell position har byggt en fylligare föreställningsvärld än 
de lösa antaganden som utmärker fas 1, beror på att eleven har satt textens mening i 
relation till sin egen. Istället för att utgå från en rätt och fel tolkning funderar och 
spekulerar eleven över textens mening. Detta för dem längre än till lösa antaganden, 
eftersom när de prövar och förkastar hypoteser rör de sig djupare in i 
föreställningsvärlden, och granskar textvärlden utifrån sina egna erfarenheter och 
kunskaper.  
   De texter som kategoriserats som uttryck för en kognitivistisk hållning uppvisar 
större variation. Men mer än hälften av eleverna har inte börjat bygga någon 
föreställningsvärld alls, eller gör endast lösa antaganden om en sådan värld. Att inte 
spekulera och fundera utan söka den korrekta tolkningen begränsar elevens 
byggande av en föreställningsvärld. Byggandet kan inte börja förrän ”rätt” svar har 
hittats. Många elever har då inga egna verktyg för att nå faserna 2-4, utan väntar på 
att någon ska ”leverera sanningen”. De misslyckas med att själva bygga en 
föreställningsvärld eller begränsar sig till att formulera lösa antaganden. När de 
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endast söker betydelsen i texten, inte i sig själva, är det svårt att forma en 
uppfattning om vad texten handlar om. Kunskap kräver en subjektiv förankring. 
Trots att just subjektet prioriteras i en expressivistisk elevtext, utgörs den kategorin 
av en ännu större andel elevtexter från fas 1 eller ingen fas alls. Eftersom textens 
värld inte har någon betydelse är det heller inte relevant att utifrån en sådan position 
bygga någon textvärld. Eleverna är istället försjunkna i sin egen värld och ingen 
mötesplats etableras.  
  Allra sämst förutsättningar för att bygga en föreställningsvärld verkar eleverna vars 
texter inte har kunnat relateras till någon av McCormicks positioner ha. Deras 
elevtexter utmärktes istället av värdeomdömen och avsaknaden av intryck. Samtliga 
dessa elevtexter visar att eleverna inte har börjat bygga någon föreställningsvärld 
alls. De tillhör alla kategorin ”Ingen fas”. Misslyckas eleverna med byggandet av en 
föreställningsvärld så förlorar texten mycket av sin mening, vilket medför att eleven 
inte har några intryck av texten eller endast förmår tycka att den är dålig, tråkig eller 
verkar spännande. Det kan också vara så att eftersom eleven tycker att texten inte 
verkar ha något att tillföra sitt eget liv, så är det inte relevant att utveckla en 
föreställningsvärld. Troligt är att det finns en växelverkan mellan båda dessa 
anledningar till varför en föreställningsvärld inte byggs. 
   Enligt McCormick så erkänner alla förhållningssätten betydelsen av läsaren, texten 
och läsarens och textens sociala och historiska kontext. Alla tre utgör ingredienser i 
en läsprocess. Elever som enbart värderar texten eller som inte får några intryck av 
den relaterar heller inte texten till något annat. De kan varken se textens mening, sin 
egen kunskap eller det sociala och historiska sammanhanget.  
   ”Kognitiva” elever som fokuserar på texten och vilken objektiv mening den 
innehåller bör rimligen vara intresserade av hur föreställningsvärlden ser ut. 
”Expressiva” elever som relaterar till sig själva funderar är rimligtvis intresserade av 
sina egna erfarenheter och kunskaper. Trots att dessa elever inte förenar textens 
livsvärld med sin egen så har de en grund att bygga vidare på. En elev som varken 
erkänner textens eller sina egna sanningar har däremot inget att förhålla sig till. 
Människor är sociala och kulturella varelser. Meningsbildande sker i olika  
sammanhang.  
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Diskussion och slutsatser 
 

Valet av text 

Flera elever kommenterar den upplästa texten.  ”Texten är ibland väldigt konstig”, 
skriver Jan i sin andra elevtext.  ”Boken var lite rörig i själva förklaringen av texten så 
man fick helt enkelt ingen klar bild i huvudet”, menar Jannika i sin första elevtext. 
Texten jag valde verkar upplevas som annorlunda av många elever. Flera elever 
kommenterar bokens språk. Söderslang från 1950-talet och ett skriftspråk som 
befinner sig nära talspråkets gräns är faktorer som kan har gjort att eleverna 
upplever textavsnittet som konstigt. Just att jag läste ett avsnitt ur en bok kan också 
ha påverkat så att texten upplevdes som ”.. rörig i själva förklaringen…”. Jag började 
också läsa på sidan 40, vilket innebar att eleverna faktiskt inte hade haft tillgång till 
all den information som författare förutsatte. ”… jag tycker det är svårt att förstå när 
jag inte läst tidigare sidor i boken”, skriver Sven. Hans uttalande illustrerar en kritik 
som kan framföras mot mitt undervisningsförsök.   
   Men vissa av textens ”utmaningar” var avsiktliga. När en elev signalerar att texten 
är konstig innebär det att den bryter mot elevens förväntningar. Förväntningar som är 
resultatet av elevens specifika litterära och allmänna repertoar. När eleverna möter 
en delvis annorlunda repertoar och får använda nya perspektiv så kan de också 
vidga sina vyer. De kan se likheter och skillnader mellan sin egen världsbild och den 
föreställningsvärld boken ger upphov till. Men för att detta ska kunna ske måste ett 
samtal mellan båda parter - läsare och författare- äga rum. En lärare i svenska bör 
därför skapa en arena för ett gemensamt tolkningsutrymme. Mitt undervisningsförsök 
ledde till att fler elever kunde börja bygga en föreställningsvärld, och fler elever gick i 
clinch med texten.  
   Om jag hade använt en text som upplevts som ”enklare” och mer likt det eleverna 
vanligtvis läser hade behovet av att läraren skapar förutsättningar för en gemensam 
mötesplats inte varit lika stort. Men en text som inte bryter mot det förväntade har 
heller inte lika stor potential att rekonstruera elevernas kunskap. En sådan text 
bekräftar istället den erfarenhet eleverna redan har, och medför inte på samma sätt 
en utveckling. 
 

Valet av verktyget berättarperspektiv 

Att byta berättarperspektiv innebär en perspektivförskjutning. Berättarperspektivet är 
också en central beståndsdel i den litterära repertoaren. Att bli medveten om att det 
finns ett berättarperspektiv innebär att se saker på ett annat sätt, ur en ny vinkel. 
Trots att mitt undervisningsförsök inte var särskilt omfattande så ledde det till att fler 
elever använde ett nytt perspektiv på texten.  
   Vad skulle hända om eleverna fick bearbeta många texter med andra litterära 
verktyg under en längre tid? Jag anser att eleverna skulle få ännu fler perspektiv på 
texter och deras kompetens som skönlitterära läsare skulle öka ytterligare.  
   Denna litterära kompetens kan inte utan vidare översättas till mänskligt liv, men när 
elever arbetar på liknade sätt med t ex metaforisk förståelse eller intertexter finns 
förutsättningar för att arbeta med sådana kopplingar. Skönlitteratur handlar ju om 
människor och deras liv. Litterära gestalter och föreställningsvärldar är både 
allmängiltiga och unika. Precis som elever. 
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Korrekt tolkning 

Den position till texten som flest elever intar är den kognitivistiska. Många av 
eleverna läser för att hitta de korrekta svaren i texten. Många av elevtexterna från 
eftermätningen tar upp att eleverna ”fattar bättre nu”. Särskilt intressant är att de inte 
nämner skrivandet av en ny berättelse eller gruppdiskussionen som anledning till 
detta. De skriver att det är att de har hört texten en gång till som är anledningen till 
detta, men den slutsatsen motsägs av min jämförelse mellan arbets- och 
jämförelsegrupp. Maria skriver bl a i sin andra kommentar: ” Efter att ha hört texten 
ett par gånger till så var det mycket lättare att förstå sammanhanget”. Samma 
uppfattning ger Katrin uttryck för i sin andra kommentar: ”Jag fattade texten bättre 
när jag hörde den igen”. Jag menar att om enbart min omläsning hade varit 
anledningen så borde inte resultaten mellan de båda grupperna skilja sig åt så som 
de faktiskt gör.  
   För att utveckla fler elever till sociokulturella läsare bör eleverna få ett mandat. Ett 
mandat som innebär att elevernas kunskaper och erfarenheter också tillmäts vikt. 
   Mitt undervisningsförsök gynnar en dialog, eftersom fler elever bygger en 
föreställningsvärld, vilket är en förutsättning för ett sociokulturellt läsande. Men 
eleverna fick aldrig något mandat av mig. I mitt undervisningsförsök utgick jag från 
Bruners tredje och fjärde modell över elevers lärande, men jag borde kanske också 
ha använt mig av den första och den andra modellen. Om eleverna hade fått en  
förklaring till vad vi gjorde och varför skulle de kanske i högre grad använt sina egna 
kunskaper och satt dem i relation till textens. Att öka elevernas tillit till sin egen 
kompetens kanske kräver att jag som läraren praktiskt visar hur man som läsare kan 
förhålla sig till en text. En diskussion om positioner och faser kan vara givande för att 
kunna skapa en gemensam ”läskultur”. Även om jag anser att eleverna själva ska 
skapa sin kunskap så tycks det som att undervisningsförsökets elevaktivitet i högre 
grad bör kompletteras med en synligare och förtydligande lärarroll.  
  

”Fri” läsning  

Att lyssna på texten upprepade gånger, och inte arbeta aktivt med den, förde i min 
undersökning till att något fler av jämförelsegruppens elevtexter kategoriserades som 
värdeomdömen. Dennis andra omdöme om texten lyder: ”Dålig text, kommer inte ens 
ihåg så mycket av den”. Gunilla Molloy (2007), fil dr och lektor i svenska vid 
Lärarhögskolan i Stockholm, menar att i stora läsarundersökningar klassificerar 
ungdomarna böcker och läsning som antingen ”tråkigt” eller ”spännande”. Tråkigt kan 
betyda olika saker för olika elever i olika situationer. Det kan bl a vara ett argument 
mot en aktivitet som man inte ser poängen med, menar Molloy.  (s 9f)  
   Eleverna behöver ett syfte med sin läsning. Det är viktigt att skapa en subjektiv 
relevans, och förutsättningarna för detta tycks öka när eleverna får arbeta aktivt och 
med utgångspunkt i sina redan existerande kunskaper. Att bygga föreställnings-
världar och att använda en sociokulturell läsarposition kräver att läsaren involverar 
sitt medvetande och sin värld. Det kräver bearbetning.  
   Men ”tråkig” och ”tråkigt” kan också vara en täckmantel för läs- och 
skrivsvårigheter, fortsätter Molloy (s 10). Att en elev behärskar den tekniska 
färdigheten att läsa är inte samma sak som att eleven också är läskompetent, menar 
jag. Det tycks som att Dennis varit oförmögen att extrahera mening ur texten. Han 
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inte kommer ens ihåg något av den. Det är lärarens sak att också utveckla den 
meningsbildande sidan av läskompetensen.  
   Oavsett av vilken anledning elever tycker att texten är tråkig så bygger de inga 
föreställningsvärldar om de inte får hjälp att utvecklas. Jag tror att det är viktigt att 
diskutera texten, elevens reaktion och ”tråkigheterna”, och inte låta elevernas 
avfärdande blockera läsprocessen. För om processen stannar kommer heller inte 
åsikter och kunskaper att förändras och utvecklas. 
   En litteraturpedagog ska heller inte nöja sig med omdömen som att texten är 
”spännande” eller ”kul”. ”Den verkar rolig ibland”, konstaterar Tore i sin andra 
elevtext, ”ex när syrran har handen i Jannes hår”, fortsätter han. Men sedan skriver 
han inget mer. I min undersökning är de elevtexter som kategoriserats som 
värdeomdömen oftast korta med ett magert innehåll. Det är lärarens uppgift att göra 
texten kommunicerbar. En inställning till skönlitteratur som medel för kunskapande 
innebär att eleverna lär sig ett språk för att diskutera skönlitteratur. Att läsa 
skönlitteratur i skolan bör inte vara en privat, ordlös aktivitet. 
 

Arbetsgruppens läskompetens 

Fler elever i arbetsgruppen fördjupade sig i föreställningsvärlden efter 
undervisningsförsöket. Att bilda mening utifrån fas 2 innebär att texten och läsaren 
möts i en gemensam social och kulturell diskurs, vilket är en aspekt av begreppet 
läskompetens. Undervisningsförsöket skapade en mötesplats där ett samtal mellan 
texten och läsaren ökade deras läskompetens. Utan en dialog mellan text och läsare 
kan varken en föreställningsvärld eller ett sociokulturellt förhållningssätt födas och 
överleva.  
   Men få elever rörde sig i fas 3 eller 4 för att fundera över textens betydelse i det 
egna livet och få elever distanserade sig från texten. Fas 3 och 4 är viktiga 
komponenter i en kritisk läsning.  Det kan handla både om hur mitt 
undervisningsförsök utformades och att eleverna är skolade att tro att svaren finns i 
texten. Jämförelsevis få elevtexter karakteriserades i min undersökning av ett 
expressivistiskt förhållningssätt, vilket stöder hypotesen att eleverna inte har tilltro till 
sig själva som kunskapskällor. Det tycks som att elevernas kunskaper och 
erfarenheter måste få ett mandat.   
    I flera hänseenden gick utvecklingen i de båda grupperna åt skilda håll. För det 
första så ökade antalet sociokulturella läsare i arbetsgruppen, men minskade i 
jämförelsegruppen. Värdeomdömen och inga intryck minskade också i 
arbetsgruppen till skillnad från i jämförelsegruppen. Dessutom ökade antalet elever 
som kunde påbörja byggandet av en föreställningsvärld markant i arbetsgruppen, 
medan de minskade i jämförelsegruppen. Jag menar att detta visar att  
arbetsgruppens läskompetens har ökat.  

 

Fortsatt forskning 

Trots att min empiriska undersökning bara omfattar en klass och tre lektioner så gav 
den upphov till mycket material och många funderingar. Jag tror att det skulle vara 
fruktbart att också undersöka det övriga material som eleverna producerade, inte 
bara reaktionerna på den upplästa texten. Kan man se något samband mellan 
elevernas berättelser om Janne och den fas eller position som de sedan prioriterar? 
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Att analysera vad eleverna kom fram till i sina grupper skulle också kunna ge fler 
ledtrådar till hur eleverna förhöll sig till texten och varför.  
   Att studera min undersökningsmetod och allt elevmaterial ur ett genusperspektiv 
skulle kunna belysa varför mitt undervisningsförsök verkar leda till att flickorna 
utvecklas i högre utsträckning än pojkarna.  
   Eftersom ett undervisningsförsök är en process vore det intressant att försöka 
isolera olika faktorer som kan påverka resultatet. Vilka arbetssätt gav vilka resultat? 
   Det skulle också kunna vara spännande att undersöka hur elever kan förmås att 
systematiskt använda ett sociokulturellt förhållningssätt kombinerat med olika 
narratologiska verktyg, och vad detta skulle leda till. 
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Bilaga 1  

Utdrag ur Janne, min vän 

Jag hade faktiskt ännu inte sagt något hemma om Janne, så morsan, min mor, Fru 
Nordberg, mötte oss i hallen, frågade förtjust: - Vad nu då? Vad heter denna unga 
damen? 
   Jag trodde jag skulle dö! 
   Janne släppte av backen med en smäll och jag tänkte att nu slår han ihjäl morsan, 
nu får jag välja: morsan eller Janne! Var är farsan? Jag blir moderlös! 
   Men Janne slängde fram höger framtass, neg vackert och sa: - Denna unga damen 
heter Janne. Det går inte precis att förklara, men man vänjer sig. 
   Sedan garvade han och morsan i kapp och morsan bad om ursäkt. 
   Farsan, min far, Byråsekreterare Nordberg, kröp fram ur sin håla och undrade vad 
som stod på. Han spanade in alla Guldus och fick ett Krister-har-du-robbat-kiosken i 
blicken, men Janne och jag förklarade lite i otakt hur det hängde ihop på ett ungefär. 
   Farsan hade hört talas om att någon cyklat nedför kvarngatstrapporna, jaså, var det 
du det! Han dunkade Janne på axeln och sa att det var tur att Janne inte var hans 
avkomma, för då hade det nog blivit andra bullar. Janne såg inte särskilt bekymrad 
ut. 
   Jag började andas lite lättare för det var tydligt att Janne hade godkänt morsan och 
farsan och att de hade godkänt honom. Inte för att det brukade vara problem mellan 
mina päron och kompisarna. Men ur min synvinkel var grejen den, att alla de andras 
farsor var svetsare och glasmästare och murare, utom Berras som var alkis. Men min 
var alltså byråsekreterare. 
   Vad en glasmästare gör fattar man, och läget för alkisar är också bekant sedan den 
tid då Berra ibland kom och sökte skydd. Han var liten då. Men jag blir aldrig klok på 
vad en byråsekreterare egentligen är. När jag var liten trodde jag att det var rent 
förjävligt fint, för någon gång hörde jag honom skratta över tidningen och säga, att 
sossartna tror att det är dom som har makten, men den har ju vi, vi som ska 
verkställa. Men det där, att dehar makten och bestämmer, det kunde man höra andra 
säga också. Så jag blev inte riktigt klok på byråsekreteriet. 
   Vad Jannes farsa var för något hade jag ingen aning om. Cykelmekare kanske? 
   Nu snackade alltså Janne och farsan för fullt med varandra, så att jag nästan 
kände mig undanpetad. Plötsligt fick Janne syn på Mulle och glömde fort bort farsan 
och alltihop. Han föll suckande över lådan och hade en massa ljud för sig.´, och Får 
man lyfta upp han? Och lyfte upp Mulle och spanade in ögonen, blåste på pälsen och 
drog det arma djuret mot kinden, och såg ut som att detta var himlen. 

-Ett djur skulle man ha! Viskade han och sedan frågade han vad den här sorten 
kallades! Farsan garvade och sa Hund, men det gick inte Janne på. Det var ett 
marsvin, sa farsan då.   Janne tittade frågande på mig, och när jag nickade tittade 
han på Mulle och upprepade  

marsvin. Marsvin? Vafan är marsvin för nåt! 
   Men Mulle svarade inte på det, utan ville ner i lådan igen, och det förstod Janne, 
trots att han tydligen aldrig studerat marsvinens magiska teckenspråk. 
   Vi ställde in guldusbacken längst ner i skafferiet och sedan skulle Janne gå. 
Morsan, som gått ut och fixat i köket, sa att du kan väl ta en nattmacka tillsammans 
med Krister, innan du smiter av. 
   Det tackade han Ja till. 



 

 

 

   Jag signalerade Vadå? Vadå? Till morsan, för så här dags brukade vi aldrig äta i 
detta hus. Men hon vände signalfria ansiktet mot mig och var en så väldigt vänlig 
mamma, som dukade fram, ville han ha mjölk, choklad, te …? 
   Janne sa att fick han verkligen välja så skulle choklad som avslutning vara ett 
minne för precis hela livet. Men vad som helst, som vi brukade ta själva, gick precis 
lika bra.  
   Så bra, tyckte morsan, för choklad var just vår aftondryck, allas vår ständiga 
aftondryck. 
   Där satt vi alla fyra och smaskade choklad, som inte druckits på kvällarna i detta 
hem under hela min livstid, eftersom morsan och farsan alltid varit eniga om att på 
kvällen ska magen ta det lilla lugna. 
   Nattmackan blev flera stycken, i varje fall för Jannes del. Han käkade på och 
morsan slängde fram mera och farsan snackade och morsan fyllde på Jannes kopp 
och Janne snackade och proppade i sig. Jag satt hela tiden och undrade vad i 
helvete det var för skådespel som pågick, för allt det här kunde ju inte vara sant. 
   Mitt i kalaset kom syrran hem från sitt hemliga, spanade in muntra gänget och slog 
sig ner. Någonstans bortåt Jannes fjärde kopp- mackorna hade jag tappat räkningen 
på- sträckte syrran ut sin drömmande hand och smakade av Jannes röda hår: Vikket 
sagolikt barr! 
   Själv hade hon något ledsamt färglöst hängande där uppe, som hon brukade 
försöka ändra på till lördagarna. 
   Janne kom av sig och blängde på henne. Hon var i det tursamma läget att vara tjej, 
min syrra visserligen, men tjej, och en sådan riskerar inte att bli golvad av en 
gentleman. Syrran märkte inte Jannes blick, utan svärmade vidare: Vikket sagolikt 
barr! Den som ändå hade nåt åt det hållet. 
   Där satt hon och drömde med handen i håret på Janne, och rödfärgen slog ut och 
dränkte fräknarna till grabben var jämnröd. Så jag skrek: Skärp dej för helvete Sussy! 
   Även farsan insåg sina plikter och lyfte bort syrrans hand från Janne, men hon var 
tamefan i trance. 
   Sålunda förstörde min syrra denna perfekta afton, för när blodet sjunkit undan 
tackade Janne för nattmackan och skulle gå. Jag följde honom ner till cykeln och 
försökte förklara att syrran inte var riktig i huvet. 
   Men Janne ryckte på axlarna och sa ”Tjejer!”. 
   Så då var väl allting bra. 
   Han mixtrade med låset. Jag tyckte att han tog ovanligt mycket tid på sig. Så tittade 
han upp, och jag hanns e att han var konstig i ögonen, innan han slängde sig över 
cykeln och viskade nära mig: 
   -Faan, Krille! Vad lyllig du är! 
   Borta var han. 
 
 


